Otázky k rozhovorům:

1. Charakteristika zkoumaných jednotlivců – demografické informace (Místo a rok narození,
místo bydliště, student? Pracující?) + charakteristika rodin, ve kterých žijí.
2. Hlubší popis rodiny – obživné aktivity rodičů, způsob bydlení, trávení všedního dne s rodinou
– z těchto informací může vzejít kolik času tráví rodiče s dětmi, jakožto proměnná, která
může mít vliv na výchovu dětí.
2.1. V mládí- trávili jste čas v mateřských školkách, družinách, měli jste vychovatelky (v případě
kladné odpovědi, poukáže na vytíženost rodičů)
2.2. Popiš, jak trávíte v rodině volný čas. (Např. Uvidím, potvrdí-li se vzorec Udržování tradic se
společným stolováním)
3. Poskytují Ti rodiče finanční podporu? Popř. Měl jsi někdy brigádu?
3.1. Mají rodiče v práci čas na dovolenou? Pokud ano, jak ji tráví?
4. Studium – vliv rodičů
Jaké máš studijní výsledky?
Podporují a motivují Tě rodiče ve studiu? (Cítíš tlak rodičů a komunity? Ovlivní Tě?)
Je pro rodinu důležitý Tvůj studijní úspěch?
Jak řešíš případné neúspěchy?
5. Plány do budoucna – vliv rodičů
Jaké máš plány do budoucna?
Plánuješ trvalý pobyt v Čechách (tj. vychovat zde rodinu)?
Jakou roli v tvých plánech hrají rodiče?
Plánuješ rodiče finančně zajistit ve stáří?
6. Vztah k Vietnamu
Jaký máš vztah k Vietnamu? (Zájem? Pocit sounáležitosti)
Jak hluboké jsou Tvé znalosti o Vietnamu? (popř. kdo Tě jimi obohatil, a jakým způsobem)
Byl jsi někdy ve Vietnamu od přestěhování se do ČR?
Pokud ano, jak ses tam cítil a jak Tě vnímali ostatní? (jako místní, jako turista)
Chtěl by ses vrátit a žít ve Vietnamu (možná již odpovězeno v předchozí otázce)
Jaký máš pohled na život ve Vietnamu – styl života, ideologii
Rodiče a vztah k Vietnamu – kontakty s příbuznými? Investice ve Vietnamu? Finanční
podpora příbuzných?
7. Tradice – otázky vztahující se přímo nebo latentně k udržování vietnamských tradic
Byl jsi rodiči veden k dodržování Vašich tradic? Myslíš si, že je to potřeba?
Praktikujete doma stále nějaké tradice, zvyky? Pokud ano, změnily se v něčem, na rozdíl od
těch původních, ve Vietnamu?

Ctíš sám tradice konfuciánského stylu života?
8. Jazyk
Mluvíš vietnamsky? (tj. Jsi schopen se plně dorozumět na úrovni rodilého mluvčího?)
Jakým jazykem mluvíte doma s rodiči? Jak rodiče ovládají češtinu? Z toho vycházející další
otázky, např. Tlumočíš rodičům?
Který jazyk ses naučil jako první?
Který jazyk je pro Tebe nejbližší? (popř. ve kterém jazyce myslíš?)
9. Integrace mezi Čechy
Která národnost tvoří většinu Tvých blízkých přátel?
S kým trávíš většinu času?
S kým se cítíš pohodlněji?
S kým tráví většinu času Tvoji rodiče? (spojeno s typem podnikání a s lidmi, se kterými jsou
v pracovním poměru)
Partnerské vztahy
Jsi v partnerském vztahu? Pokud ano, jaké národnosti je Tvoje přítelkyně?
Měl bys vztah s Čechem /Češkou?
Jaký mají rodiče názor na vztah s Čechem /Češkou? Popř. bránili by vztahu?
Jaký vliv mají rodiče na výběr manžele /manželky?

