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Příloha č. 1 

 

 

Charakteristiky jednotlivých rodin 

 

Rodina A: 

Otec: 40 let, vysokoškolské vzdělání  

Matka: 37 let středoškolské vzdělání 

Dítě: chlapec, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 8 let, žák 1 ročníku ZŠ 

 Rodina žije ve dvougeneračním domě rodičů matky, v domě jsou dva prostorné 

čtyřpokojové byty, situované každý v jednom podlaží k domu patří velká zahrada.  

Dědeček: 63 let, středoškolské vzdělání, podniká v obchodu, 

Babička: ,62 let, vyučená, je ve starobním důchodu.  

 

 

Rodina B: 

Otec: 34 let, vyučený 

Matka: 36 let, vyučená 

Sourozenec: 0 

Dítě: chlapec, 7 let, navštěvuje mateřskou školu 

Rodina žije v rodinném domě se zahradou, kde se v každém patře nachází jeden 

byt. V jednom žije babička, v druhém mladá rodina se synem a v podkroví bratr matky 

s přítelkyní. Babička je z matčiny strany a již nepracuje. 

Babička: 64 let, vyučená 

 

 

Rodina C: 

Otec: 35 let, vysokoškolské vzdělání 

Matka: 34 let, vysokoškolské vzdělání 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 2 roky 
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Rodina žije ve starším rodinném domě, který je majetkem rodičů otce. Jsou zde tři byty. 

Garsoniéra, kde žije prababička, třípokojový byt prarodičů (ti jsou rozvedení ale žijí 

společně) a druhý třípokojový byt, který obývá mladá rodina se dvěma dětmi. U domu 

je rozlehlá zahrada. 

Dědeček: 65 let, vysokoškolské vzdělání, pracuje 

Babička: 64 let, vysokoškolské vzdělání, již nepracuje 

  

 

Rodina D 

Otec: 36 let, vyučený 

Matka: 31 let, vyučená 

Dítě: chlapec, 7 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 3 roky, navštěvuje mateřskou školu 

Rodina žije v panelovém domě ve dvou sousedících bytech. Byt mladé rodiny je 

třípokojový, byt prarodičů z matčiny strany dvoupokojový. Prarodiče pracovali také 

v dělnických profesích, v současné době jsou ve starobním důchodu. 

Dědeček, 65 let, vyučený. 

Babička, 61 let, vyučená 

 

 

Rodina E 

Otec: 34 let, vyučený, s rodinou nežije 

Matka: 34 let, středoškolské vzdělání 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 2 roky 

 Neúplná rodina – matka se dvěma předškolními dětmi žije v bytě svých rodičů 

na sídlišti. Byt je třípokojový.  

Dědeček: 61 let, středoškolské vzdělání, pracuje 

Babička: 54 let, středoškolské vzdělání, pracuje 

 

 

Rodina F 
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Otec: 42 let, středoškolské vzdělání 

Matka: 32 let, středoškolské vzdělán 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 4 roky, navštěvuje mateřskou školu 

 Mladá rodina žije v domku rodičů matky. Dům není striktně rozdělen na 

jednotlivé byty. Jsou zde i společně využívané obytné prostory, jako je kuchyně nebo 

koupelny a toalety. i společně využívaná zahrada.. Rodiče podnikají v lázeňství. 

Babička je knihovnice, dědeček je drobný živnostník a v domě má dílnu. 

Dědeček: 61, let, vyučený 

Babička: 60, středoškolské vzdělání 

 

 

Rodina G 

Otec: 40 let, vysokoškolské vzdělání 

Matka: 41 let, vysokoškolské vzdělání 

Dítě: chlapec, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: 0 

 Rodina žije v dvougeneračním řadovém domku ve staré zástavbě. Mladá rodina 

bydlí v prvním patře a podkroví, kde získala po rekonstrukci prostorný pětipokojový 

byt. Prarodiče, kteří jsou rodiči otce, bydlí v třípokojovém bytě v přízemí. Ani jeden 

z nich již nepracuje. Otec i matka jsou zaměstnaní v právnické firmě. 

Dědeček: 68 let, středoškolské vzdělání 

Babička: 66 let, středoškolské vzdělání 

 

 

Rodina H 

otec: 47 let, vysokoškolské vzdělání 

matka: 45 let, vysokoškolské vzdělání 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 24 let, studuje VŠ 

Sorozenec: chlapec, 18 let, studuje gymnázium 

Sourozenec: chlapec, 16 let, studuje gymnázium 
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Sourozenec: dívka, 13 let, studuje gymnázium 

 Rodina žije v rodinném domě se zahradou. Mladá rodina obývá první patro 

a podkroví. Prarodiče žijí v přízemním bytě. Otec pracuje ve stavebnictví, matka 

v administrativě. Prarodiče jsou rodiči matky, jsou oba ve starobním důchodu. 

Dědeček: 75 let, vysokoškolské vzdělání 

Babička :70 let, středoškolské vzdělání 

 

 

Rodina I 

Otec: 39 let, vysokoškolské vzdělání 

Matka: 37 let, vysokoškolské vzdělání 

Dítě: chlapec, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: chlapec, 11 let, žák základní školy 

Sourozenec: dívka, 9 let, žákyně základní školy 

Sourozenec: dívka, 4 roky, navštěvuje mateřskou školu 

Rodina žije v řadovém rodinném domě s malou zahradou a se dvěma 

samostatnými byty. V jednom žijí rodiče se čtyřmi dětmi, v druhém prarodiče, kteří jsou 

rodiči matky. V dalších prostorách domu sídlí také dědečkova firma. Byt mladé rodiny 

je čtyřpokojový. Prarodiče obývají byt dvoupokojový. Otec i matka jsou 

vysokoškolskými pedagogy. 

Prarodiče pracují, babička učí na vysoké škole, dědeček je spolumajitelem projektové 

kanceláře. 

Dědeček: 64 let, vysokoškolské vzdělání 

Babička: 64 let, vysokoškolské vzdělání 

 

Rodina J 

Otec: 40 let, středoškolské vzdělání 

Matka: 35 let, středoškolské vzdělání 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: dívka, 4 roky, navštěvuje mateřskou školu 

 Rodina žije v rodinném domku, kde jsou dva byty. Domek patří rodičům 

matky.V podkroví ve čtyřpokojovém bytě žije mladá rodina se dvěma dcerami, 
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v přízemí žijí v třípokojovém bytě prarodiče. Otec pracuje jako fotograf, matka pracuje 

v bance. 

Prarodiče jsou v důchodu. 

Dědeček: 66 let, vyučený 

Babička: 66 let, středoškolské vzdělání 

 

 

Rodina K 

Otec: 30 let, středoškolské vzdělání 

Matka: 28 let, středoškolské vzdělání 

Dítě: chlapec, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: 0 

 Rodina žije v dvougeneračním rodinném domě se zahradou. Dům je společným 

majetkem. Každá z rodin obývá jedno patro domu, kde se nachází prostorné třípokojové 

byty s technickým zázemím. Prarodiče jsou rodiči otce a jsou v produktivním věku, otci 

je 58 a matce 56 let. 

Dědeček: 58 let, středoškolské vzdělání 

Babička: 56 let, středoškolské vzdělání 

 

 

Rodina L 

Otec: 41 let, středoškolské vzdělání 

Matka: 27 let, vyučená 

Dítě: dívka, 6 let, navštěvuje mateřskou školu 

Sourozenec: 0 

 Mladá rodina žije v bytě prarodičů, v panelovém domě. Byt je třípokojový. Otec 

pracuje v počítačové firmě. Matka je vyučená a pracuje jako kuchařka. Prarodiče jsou 

rodiči otce. Oba jsou ve starobním důchodu. 

Dědeček: 67 let, vyučený 

Babička: 63 let, vyučená 
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Příloha č. 2 

 

Interview (rodina I.) 

 

S matkami 

 

1. Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili 

způsob vlastní? 

 

Částečně ze zkušeností mojí, částečně ze zkušeností manžela a některé rituály jsme 

vytvořili sami. Mám tři sourozence, všichni mají rodiny a moji rodiče mají celkem 

třináct vnoučat. Proto se na vánoce nemůžeme scházet u našich, protože bychom 

se nevešli. Zavedli jsme proto tradici, že se scházíme v centru Prahy, uděláme 

si procházku a dáme si někde něco dobrého. 

 

2. Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška? 

 

Ne, to je asi jiné oproti většině ostatních, my se obdarováváme vzájemně na důkaz 

toho, že se máme rádi a že si chceme u příležitosti oslavy Ježíšova narození 

vzájemně udělat radost. 

 

3. Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi 

býti uchovány v tajnosti? 

 

Děti se účastní téměř všeho. Utajeny jim zůstávají jen dárky, které dostanou. 

 

4. Kdy jste během vánoc s prarodiči? 

 

Na Štědrý večer, kdy obvykle přicházejí později večer na posezení při víně. 
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5. Jakou roli mají prarodi če při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

 

Žádnou. 

 

6. Žije–li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, je její život touto 

situací ovlivňován spíše pozitivně či negativně? 

 

Negativně v naší rodině asi vůbec, hlavně díky tomu, že naši jsou velmi tolerantní 

a respektují naše právo na soukromí. Stejně tak, respektujeme my jejich soukromí. 

Vzájemné návštěvy si domlouváme předem. Pozitivní je, že žijeme blízko sebe, ale 

moji rodiče jsou bohužel velmi zaměstnaní, takže příliš často nám děti nemohou 

hlídat, i když by mi to někdy velmi pomohlo. 

 

7. Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich či ne? 

 

Ne, naše názory na výchovu s názory mých rodičů se nijak neliší, snad jen dávají 

dětem příliš sladkostí. 

 

8. Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu? 

 

Nic mne nenapadá. 

 

9. Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 

 

Ne, v našich rodinách určitě ne. Máme to stejné, ale možná je to tím, že naše rodiny 

jsou ve stejné církvi, takže nemáme rozdílné názory 

 

10. Jak je to u vás? 
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Nevyznáváme jiné hodnoty než naši rodiče. 
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S babičkami 

 

1. Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

 

Ne, naše děti jsou dnes dospělé a připravují vánoční oslavy pro své děti. Společně se 

o vánocích vídáme s každou z rodin dětí zvlášť. 

 

2. Pociťujete změnu své role a pozice? V čem spatřujete největší hodnotu 

vánoc? 

 

Naše oslava vánoc je dnes klidnější než když jsme vychovávali děti. Největší 

hodnotou vánoc je samozřejmě hodnota duchovní. 

 

3. Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

 

Výchovu přenecháváme raději rodičům našich vnoučat, určitě je vychovají dobře. 

My se s nimi spíš chceme potěšit a samozřejmě běžným kontaktem jsou jim hodnoty 

předávány. 

 

4. Podílíte se na přípravách oslav vánočních svátků ve vaší rodině? 

 

Připravuji vánoce pro nás s manželem, kupuji dárky vnoučatům a v průběhu svátků 

připravuji pohoštění pro děti a jejich rodiny i pro ostatní návštěvy. 

 

5. Které vánoční rituály p řešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly vaše děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti 

a realizují je v současnosti v rámci vánočních oslav? 
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Nic konkrétního mne nenapadá. Z mého dětství pochází podstatná část našeho pojetí 

oslavy vánoc. 

 

6. V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva 

a v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

 

My na sobě vzájemně nejsme nijak závislí. Mladí mají svůj život a my také. 

Příjemná je blízkost aspoň jedněch vnoučat. 

 

7. Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat a při jakých příležitostech? 

 

V současné době máme třináct vnoučat a jedno pravnouče. Opravdu není v mých 

silách je všechny pomáhat vychovávat. Samozřejmě ve chvílích, kdy jsem s nimi 

se snažím předat jim vše o čem se domnívám, že bych jim předat měla. 
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S dětmi 

 

1. Kdo patří do tvé rodiny? 

Máma, táta, David, Hanička a Zuzka. 

 

2. Jak se u vás slaví vánoce? (rozhovor nad výkresem) 

 

 

 

 

 

Co je na obrázku? 

Máme červené ozdoby na stromečku a vždycky zpíváme koledy. 

Kdo je na obrázku? 

Zuzka, David, já, stromeček, Hanka, táta a máma. 

A kde je babička na Štědrý den? 

Ta je doma s dědou. 



12 

Proč není na Štědrý den s vámi u večeře? 

Já nevím, ale asi by jsme se k nám nevešli. 

A kde jsou ostatní babičky a dědečci? 

Druhá babička je doma, tam kde je její dům 

 

3. Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

 

Péct cukroví, ozdobit okna a uklízet a vařit něco, co dokážu. 

 

4. Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

 

Dám všem přáníčka, která jsem vyrobil. 

 

5. Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní i doma, nebo 

jen doma? 

 

K nám nechodí Ježíšek 
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Interview (Rodina C.) 

 

S matkami 

 

1. Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili 

způsob vlastní? 

 

Myslím, že z každé rodiny jsme si vzali něco. Já hodně pracuji, ještě chodím 

do školy, doplňuji si vzdělání a odpoledne mi docházejí domů studenti 

na angličtinu, kterou učím. Manžel proto mnoho věcí spojených s vánoci obstarává 

sám. Má odpoledne víc času a dělá to rád už od začátku našeho manželství. 

Před vánoci myje okna, čistí koberce a peče cukroví. Každý rok dělá až dvanáct 

druhů. Průběh Štědrého dne je takový tradiční. Pohádky dopoledne, připravit 

bramborový salát, chlebíčky, polévku a kapra. O to se starám já. K večeři sedáme 

už v pět hodin, protože děti jsou ještě malé. Po nadílce se díváme na vánoční 

pohádku.  

 

2. Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška? 

 

Ano, u nás i u manžela doma se také na Ježíška věřilo. 

 

3. Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi 

býti uchovány v tajnosti? 

 

Uchovávány v tajnosti jsou dárky, které pečlivě schovávám. Dcera peče s manželem 

cukroví a pomáhá i mně v kuchyni. Syn je ještě maličký, ten pomáhá všude…. 

 

4. Kdy jste během vánoc s prarodiči? 
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S manželovými rodiči a jeho babičkou bydlíme v jednom domě. Nemáme ale příliš 

dobré vztahy. Nejlépe vycházíme s tchánem a ten k nám chodí na Štědrý den 

odpoledne na chvíli posedět. Tchýně s babičkou si obyčejně pošlou pro děti na Boží 

hod dopoledne, aby si u nich také rozbalily dárky, které jim Ježíšek nadělil u nich. 

Já tam nechodím, protože jsem nežádoucí. K mým rodičům jezdíme na chalupu 

do jižních Čech po druhém vánočním svátku a býváme tam až do Nového roku. 

Tam máme také nadílku, protože s mými rodiči si vyměňujeme dárky. 

 

5. Jakou roli mají prarodi če při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

 

Žádnou… 

 

6. Žije–li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, je její život touto 

situací ovlivňován spíše pozitivně či negativně? 

 

Já nemám s tchýní ani její matkou dobré vztahy a tak vidím soužití s nimi v jednom 

domě spíš negativně. Pořád se jim něco nelíbí. Co děláme, jak to děláme, jaké jsou 

naše děti a tak, vlastně nic moc pozitivního. Jen děda, s tím vycházím nejlépe, ten 

mi občas pomáhá tím, že děti hlídá, když potřebuji. Také nám přenechal jednu 

místnost, abychom mohli dětem přidělat dětský pokoj. 

 

7. Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich či ne? 

 

Děti hlídá manželův otec a moji rodiče, s nimi žádné střety nemám. 

 

8. Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu? 

 

Asi kdyby na ně měli jiné požadavky než já. Nebo kdyby je trestali tak, že by se mi 

to nelíbilo. 
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9. Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 

 

Myslím, že generace mých rodičů ne, ale třeba maminčina rodina, která pochází 

z Jižních Čech z malé vesnice, slavili vánoce jinak. Tam se chodilo na koledu, 

chodili o vánocích do kostela a pod stromek si dávali třeba ponožky, jak 

mi maminka vyprávěla.  

 

10. Jak je to u vás? 

 

My vidíme největší hodnotu vánoc v tom kouzle, který Štědrý večer přináší, ta 

radost, kterou mají děti a taková pospolitost, kterou si vždycky o vánocích více 

uvědomujeme. 
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S babičkami 

 

1. Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

 

Já ani nevím, jak je vlastně připravují. My si slavíme vánoce každý po svém. 

 

2. Pociťujete změnu své role a pozice? V čem spatřujete největší hodnotu 

vánoc? 

 

Já nevím, teď je to úplně jiné…. 

 

3. Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

 

Já vnoučata moc nehlídám. Asi nejsem hlídací babička. Mám je ráda to ano. Už to 

asi s tak malými dětmi ani neumím. Hlídá je bývalý manžel a druhá babička, tak to 

ani není potřeba. 

 

4. Podílíte na přípravách oslav vánočních svátků ve vaší rodině? 

 

My máme štědrovečerní večeři s mojí maminkou a bývalým manželem a to 

připravuji jídlo, jako jsem to dělala vždycky. Manžel mi pomáhá podle potřeby. 

Mladí si chystají vánoce sami. 

 

5. Které vánoční rituály p řešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly vaše děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti 

a realizují je v současnosti v rámci vánočních oslav? 

 

No, to nevím. To mě vůbec nic takového nenapadá. 
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6. V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva 

a v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

 

To víte všude je něco. Ale jinak to ani nejde. Syna máme jen jednoho, jednou bude 

dům jeho. Moc se mi líbí, jak se syn stará o zahradu a jakou pěstuje zeleninu. Také 

jsem ráda, že můžu často vídat vnoučata. 

 

7. Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat a při jakých příležitostech? 

 

Ne, to ať si mladí obstarávají sami. Ale když ke mně vnučka přijde, tak si spolu 

často povídáme, tak tím jí asi nějak ovlivňuji ne? 



18 

S dětmi 

 

1. Kdo patří do tvé rodiny? 

 

Maminka, tatínek a Honzík. 

 

2. Jak se u vás slaví vánoce? (rozhovor nad výkresem) 

 

 

 

 

 

Co je na obrázku? 

To máme radost, když máme dárečky pod stromečkem…. 

Kdo je na tvém obrázku? 

Tatínek, maminka, Honza a já. 

A kdo u vás naděluje dárky? 

No Ježíšek 
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Kde je babička na Štědrý den? 

Doma, u sebe 

A proč není u vás? 

Nevím 

S kým babička na Štědrý den večeří? 

S dědou a starou babičkou u nich doma. 

A ostatní babičky a dědečci, kde jsou? 

Taky doma 

3. Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

 

vařit…a budu poslouchat. 

 

4. Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

 

Dám mamince a tatínkovi ten svícen, co jsme dělali ve školce… 

 

5. Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní i doma, nebo 

jen doma? 

 
Obě babičky mají stromeček a nám tam Ježíšek také nosí dárky, takže máme tři 
vánoce… 
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Interview (Rodina H.) 

 

S matkami 

 

1. Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili 

způsob vlastní? 

 

Vytvořili jsme spíše vlastní způsob, který v sobě ukrývá jak tradice z mé 

i manželovy rodiny, tak různé rituály, které jsme zavedli proto, že se nám líbily 

nebo je k nám přinesli přátelé a podobně. 

 

2. Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška? 

 

Ano, všechny naše děti věřily na Ježíška asi do první třídy, takže nejmladší dcerka 

ještě věří, že dárky nosí Ježíšek a my všichni ostatní jí v tom podporujeme. 

 

3. Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi 

býti uchovány v tajnosti? 

 

Děti pomáhají s úklidem, nákupy, pečením cukroví i dalšími přípravami.  

 

4. Kdy jste během vánoc s prarodiči? 

 

Na Štědrý den k nám přicházejí po večeři, kdy se u nás hraje a zpívá. Zpíváme 

společně koledy a lijeme olovo, potom přijde Ježíšek a rozdávají se dárky. Večer 

s námi moje maminka chodí do kostela. Tatínek zůstává doma protože na tom není 

poslední roky dobře po zdravotní stránce. Zůstává u nás v bytě, aby naše nejmladší 

dcera, která už v té době spí, tam nebyla sama. Na večeři k nám rodiče nechodí 

,protože jsou zvyklí jíst jiné štědrovečerní jídlo, které připravuje maminka. My jíme 
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rybu s bramborovým salátem a rybí  polévku rozmixovanou, rodiče jedí rybu na 

černo a rybí polévku s jikrami a mlíčím. 

 

5. Jakou roli mají prarodi če při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

 

Spíš jen drobnou výpomoc při nákupech a úklidu. Děti už jsou velké a ty starší 

hodně pomohou mně i babičce. 

 

6. Žije–li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, je její život touto 

situací ovlivňován spíše pozitivně či negativně? 

 

Můj manžel se k nám po svatbě přistěhoval a během několika let jsme si vytvořili 

domov v podkroví rodinného domku. V té době zde bydlela ještě má prababička 

a teta. Když zemřely, mí rodiče nám přenechali další prostory v domě, aby se naše 

rozrůstající rodina do bytu vešla. Dnes má každé z našich pěti dětí svůj pokojík 

a trochu soukromí. Moji rodiče jsou tolerantní a všichni se snažíme vycházet 

si vstříc. Pro mne je život ve společném domě spíše pozitivem. 

 

7. Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich či ne? 

 

Moje rodiče příliš často vnoučata nehlídali, protože jsem byla osmnáct let 

v domácnosti nebo na mateřské dovolené. Často nás ale navštěvují a do výchovy 

dětí nám víceméně nikdy nehovořili a respektovali to, co jsme od dětí vyžadovali.  

 

8. Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu? 

 

Nevím, my jsme nic takového vlastně nikdy neřešili. 

  

9. Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 
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Nevím, u nás ani ne, ale to je asi tím, že my okolo vánoc vnímáme spíš ty duchovní 

prožitky a připravujeme se na ně nejen doma ale i u nás v komunitě. Připravujeme 

i kostel na vánoční oslavy a vánoce u nás přesahují rámec rodiny. Velká část 

vánočních oslav se odehrává v kostele. 

 

10. Jak je to u vás? 

 

U nás se zachovávají stále stejné hodnoty. Je to hlavně oslava narození páně, 

soudržnost a láska, jak v rodině, tak i s ostatními stejně smýšlejícími lidmi. 
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S babičkami 

 

1. Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

 

My už si připravujeme večeři jen pro sebe a více se věnujeme s manželem jeden 

druhému. S rodinou dcery jsme po večeři, to bývá moc hezké. S ostatními dětmi 

se stýkáme postupně během dalších svátečních dní. Ale připravují to děti se stejnou 

péčí jako kdysi my. 

 

2. Pociťujete změnu své role a pozice? V čem spatřujete největší hodnotu 

vánoc? 

 

To už jsem myslím řekla. A největší hodnota vánoc se nemění. Je to připomenutí 

si narození Ježíše a možnost být s našimi blízkými v těchto dnech. 

 

3. Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

 

Určitě a hlavně celá naše rodina uznává stejné hodnoty a děti jsou všechny hodné 

a dělají nám radost. 

 

4. Podílíte se na přípravách oslav vánočních svátků ve vaší rodině? 

 

To už zastanou dcera se zetěm a vnoučata. My si jen připravujeme výzdobu doma, 

pomáhám s přípravami v kostele a vařím naše oblíbená vánoční jídla. 

 

5. Které vánoční rituály p řešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly vaše děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti 

a realizují je v současnosti v rámci vánočních oslav? 
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Stále doma stavíme vzácný betlém, který vyřezával přítel mého dědečka a to už 

je spousta let. Poslední roky se o to s manželem starají vnuci. Shání mech a seno 

a dobarvují a opravují staré figurky. Velká část oslavy vánoc se odehrává v kostele, 

to se také přenáší do dalších generací. 

 

6. V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva 

a v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

 

Je radost vidět vnoučata vyrůstat a vidět, jak se jim daří. Když je problém, někdy si 

přijdou pro radu či pomoc a tak žijeme v podstatě ve shodě. Negativa….snad jsou 

hlučnější než je nám občas příjemné. 

 

7. Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat a při jakých příležitostech? 

 

Děti k nám od mala rády chodí a máme s nimi hezké vztahy. Dnes nám je radostí ta 

nejmladší, ale my máme dohromady od všech našich dětí 15 vnoučat, musíme je 

spravedlivě podělit a to víte, lásky máme pro všechny dost. 
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S dětmi 

 

1. Kdo patří do tvé rodiny? 

 

Maminka, tatínek, Honza, Adam, Bára, Kuba, já a děda s babičkou 

 

2. Jak se u vás slaví vánoce? (rozhovor nad výkresem) 

 

 

 

 

 

 

Co je na obrázku? 

Takhle jsme zpívali koledy… 

Kdo je na obrázku 

Máma, babička, táta, dědeček, Honza, Kuba, Adam, já a Bára 

Kdo u vás naděluje dárky? 

Ježíšek 
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Večeří s vámi babička s dědou na Štědrý den? 

Ne, oni večeří u sebe. Chodí k nám až potom, když přijde Ježíšek a také s námi hrají 

a zpívají. 

 

3. Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

Já jí pomáhám se vším, i babičce. 

 

4. Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

Nakreslím jim obrázky… 

5. Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní i doma, nebo 

jen doma? 

 Ano, ale dárky nosí Ježíšek k nám. 
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Interview (Rodina E.) 

 

S matkami 

 

1. Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili 

způsob vlastní? 

 

Určitě ze zkušeností mých rodičů. Slavíme je pořád stejně. 

 

2. Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška? 

 

Stoprocentně. 

 

3. Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi 

býti uchovány v tajnosti? 

 

Takže v tajnosti samozřejmě nákup dárků a balení dárků. No a jinak se všeho 

účastní. Úklid, zdobení stromečku a hlavně pečení cukroví.  

 

4. Kdy jste během vánoc s prarodiči? 

 

S prarodiči jsme na Štědrý den. Potom ještě většinou jezdíme všichni k mým 

prarodičům. 

 

5. Jakou roli mají prarodi če při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

 

Babička samozřejmě peče, jako myslím moje maminka, vaří a smaží, vlastně kolem 

kuchyně dělá všechno. Já jsem tam jen pomocnice. 
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6. Žije–li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči,je její život touto 

situací ovlivňován spíše pozitivně či negativně? 

 

V naší rodině je to pozitivně, protože mamka je báječná a negativně nad tím 

přemýšlím a nemůžu na nic přijít. Určitě je to ztráta soukromí, naše i její, ale to zase 

tak nevadí. 

 

7. Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich či ne? 

 

Ano, moje prarodiče hlídají vnoučata…a shodujeme se ve výchově úplně. 

 

8. Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu? 

 

No, myslím si, že nedojde, když, tak až později, až v otázce drog, alkoholu a tak. Já 

budu v těchto věcech asi benevolentnější než oni. 

 

9. Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 

 

Nevím, jak někde jinde, ale u nás je to pořád stejné. U nás je za největší hodnotu 

vánoc považovaný ten klid a pohoda. 

 

10. Jak je to u vás? 

 

Vždyť to říkám, u nás je to pořád stejné. 
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S babičkami 

 

1. Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

 

Nezměnily, je to stejné, jen nám přibyla vnoučata. A u nás se role nemění, my 

vánoce připravujeme společně. 

 

2. Pociťujete změnu své role a pozice? V čem spatřujete největší hodnotu 

vánoc? 

 

Změnu své pozice nepociťuji vůbec. A největší hodnotou je asi taková ta společná 

radost.  

 

3. Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

 

Tak nějak jak to přijde ano, věří ještě na Ježíška a doma dělají to co my, tak takhle 

asi ty tradice nějak přebírají, myslím. A možnosti mám každodenně. 

 

4. Jak se podílíte na přípravách oslav vánočních svátků ve vaší rodině? 

 

Finančně a prací. 

 

5. Které vánoční rituály p řešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly vaše děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti 

a realizují je v současnosti v rámci vánočních oslav? 

 

Procházka po staré Praze.  Zdobení bytu a pečení cukroví. 
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6. V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva 

a v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

 

Pozitivem je stálá přítomnost vnoučat a negativem stálý nepořádek. 

 

7. Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat a při jakých příležitostech? 

 

Každodenně, žijeme společně a nemáme většinou žádné konflikty. 
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S dětmi 

 

1. Kdo patří do tvé rodiny? 

 

Maminka, tatínek, babička a Jonáš 

 

2. Jak se u vás slaví vánoce? (rozhovor nad výkresem) 

 

 

 

 

 

Co je na obrázku? 

Tady rozbalujeme dárky, Jonáš, já, máma a babička. Táta ne, ten tam nebyl… 

Kdo vám nosí dárky? 

Ježíšek 

Kde je babička na Štědrý den? 

Doma s námi 

Večeří s vámi na Štědrý den? 
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Ano, i děda 

A večeří s vámi i jiné dny 

Ano 

 

3. Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

 

Uklízet….. 

 

4. Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

 

Nevím….budu si hrát s Jonášem a máma s babičkou budou mít klid… 

 

5. Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní i doma, nebo 

jen doma? 

 
My máme jeden stromeček…ale taky dostáváme dárky u druhé babičky a ta má taky 

stromeček. 

 

 


