
Přílohy 

Příloha 1 - Tabulky rituálů 

Tabulka 1 - Zdena 

    

      Skupina 

rituálů Činnost 

před 

rozvodem 
během 
rozvodu 

po        
rozvodu 

Každodenní Společné večeře   
později 

bez otce 

  
Společně trávený čas o víkendech  

(kino, plavání, procházky)    

  Aerobic s matkou   

  Hraní společenských her s otcem   
později 

méně 

  Společné sledování televize   
později 
bez otce 

  Pusa na dobrou noc   
později 

bez otce 

V průběhu 

roku Vánoce   

  sledování pohádek 

 

 
 

  

  

  strojení stromečku s otcem 

   

  

  štědrovečerní večeře  (vstát od stolu 

   

  

Q     společně, při svíčkách, koledy) 

   

  

  zvoneček 

   

  

  dárky 

   

  

  Narozeniny (dort, dárky)   

  Velikonoce (koledování)   

 

  

Po rozvodu  žádný rozdíl ani po 

odstěhování otce 
V současnosti - všechny tradice a 

zvyky zůstaly zachovány - zvlášť 

s otcem a zvlášť s matkou a její novou 

rodinou. 
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Tabulka 2 - Denisa 

      

        Skupina 

rituálů Činnost 
před 
rozvodem 

během 
rozvodu 

po        
rozvodu 

Každodenní Čtení před spaním - matka 
 v 

dětství ≈ ≈ 

  Koupání ve vaně - otec 
 v 

dětství ≈ ≈ 

  Víkendy na chalupě  
pouze s 

matkou 
později 

ne 

  Víkendové výlety  
pouze s 
otcem 

později 
ne 

  Víkendové cesty k babičce  
pouze s 

matkou 
pouze s 

matkou 

  Páteční večery s otcem ≈ ≈ 

  Nákupy oblečení s otcem ≈ ≈ 

V průběhu 

roku Vánoce   

  strojení stromečku s otcem a sestrou 

     

  

  odpolední procházka - bez matky 

     

  

  štědrovečerní večeře (přípitek) 

     

  

  zvoneček 

     

  

  dárky 

     

  

  Narozeniny (dort, dárky, pohoštění)   
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Tabuka 3 - Radka

Skupina rituálů Činnost

před 

rozvodem

během 

rozvodu

Každodenní Buzení dětí matkou  

Volání matce po návratu ze školy  

Ukládání ke spánku  

Víkendové společné obědy  ≈

Víkendové cesty k prarodičům  ≈

V průběhu roku Vánoce  
strojení stromečku s rodiči

půst (Zlaté prasátko)

procházka po obědě bez matky

zamknutí obývacího pokoje před dětmi

štědrovečerní večeře

zvoneček

dárky

Narozeniny (2 oslavy-u prarodičů, 

dort, dárky)  
Narozeniny strýce - velká rodinná 

sešlost  

po        

rozvodu







≈

≈

≈

≈

≈

P
o

st
u
p
n

é
v
y

m
iz

en
í

ro
d
in

n
ý

ch
ri

tu
á
lů

Po rozvodu
Vánoce - slavení nadvakrát 
- s otcem u něj doma na Štědrý den 

dopoledne
- s matkou večer u jejích rodičů
- nový rituál - návštěva kostela

- ostatní rituály nezměněné

V současnosti
Vánoce - slavení natřikrát 
- s otcem dopoledne

- s matkou štědrovečerní večeře
- s přítelem večer
- na Boží hod vánoční návštěva obou   

babiček
- ostatní rituály nezměněné
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Tabulka 4 - Michal

Skupina rituálů Činnost

před 

rozvodem

během 

rozvodu

Každodenní Uspávací rituál  

Návštěva otce cestou ze školy ≈ ≈

V průběhu roku Vánoce   
s rodinou 

matky

strojení stromečku s otcem

půst (Zlaté prasátko)

sledování pohádek

koledy

cinkání o skleničku

dárky

Narozeniny (s rodiči a prarodiči, dort, 

dárky)   
s rodinou 

matky

Pouť a narozeniny babičky   
s rodinou 

matky

Narozeniny dědy   
s rodinou 

matky

Zabijačka  

Mikuláš   
s rodinou 

matky

štědrovečerní večeře (šupina pod 

talířem, krájení jablka)

≈

po        

rozvodu





Po rozvodu
- Vánoce - slavení nadvakrát 
- s matkou večer společně s její 

rodinou
- s otcem později během svátků
- dvojí slavení narozenin

- rituály nezměněné

V současnosti
- vše pouze s matkou a narozeniny i s 
přítelkyní

- rituály nezměněné



5 
 

 

Tabulka 5 - Dominik

Skupina rituálů Činnost

Každodenní Spaní s rodiči v posteli 
 v 

dětství

Uspávání (jen "dobrou noc")

Buzení do školy - matka

Společné víkendové obědy

Společné večerní sledování televize

V průběhu roku Vánoce 
pouze s 

matkou

pravý stromeček

večeře - kapr se salátem

dárky

Narozeniny (jen finanční dar) 
pouze od 

otce



 









během 

rozvodu

≈≈

před 

rozvodem











po        

rozvodu





≈

≈

Po rozvodu
- nový rituál - návštěva strýce a jeho 
rodiny po štědrovečerní večeři
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Tabulka 6 - Pavlína

Skupina rituálů Činnost

před 

rozvodem

během 

rozvodu

Každodenní Společné koupání ve vaně se sestrou  

Společné večeře, víkendové obědy    bez otce

Sledování večerníčku    bez otce

Pusa na dobrou noc  
Navštěvování otce a jeho nové 

rodiny ≈ ≈

V průběhu roku Vánoce  
půst (Zlaté prasátko)

sledování pohádek se sestrou

štědrovečerní večeře  (šupiny pod

           talířem, kapr a salát, koledy)

zvoneček

stromeček, prskavky

dárky

Narozeniny (dort, dárky)  

po        

rozvodu



≈

≈

≈



Vánoce po rozvodu 

dvojí slavení - s matkou a otcem
- s matkou vše stejné

- k otci druhý den - byl společný oběd 
a dárky

Narozeniny o rozvodu
- postupné vytrácení
- od otce dárek jen když tk němu sama 

přišla
- už žádný dort a de facto ani dárky

V současnosti - žije v zahraničí 
(složité, ale když přijede tak stejné)
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Příloha 2 - Přepisy rozhovorů 

Rozhovor 1 - Zdena, 24 let 

A: Jak to bylo, když jsi byla malá, když byli vaši ještě spolu? Měli jste nějaké 

rodinné rituály, které se každý den opakovaly? 

Z: Tak asi o víkendy, že jo, ty jsme trávili hodně spolu, v neděli jsme měli společnej 

oběd. Ve všední dny nevim, to asi byla jen společná večeře, každý den jsme jedli 

spolu u stolu všichni. Anebo jsme šli třeba ven, něco jsme podnikli třeba, šli jsme do 

kina, plavat…něco jsme spolu prostě dělali. 

A: A bylo něco, co by se opakovalo opravdu pravidelně? 

Z: To jsem spíš měla já, třeba tu gymnastiku, ale takhle s rodinou ani moc ne. To spíš 

třeba s mamkou jsme chodily na aerobic pravidelně, ale s taťkou to ne. S taťkou jsme 

si spíš třeba doma něco zahráli přes tejden, nějakou společenskou hru. 

A: A něco co by se opakovalo každý den, jako třeba pusa na dobrou noc nebo 

něco takového? 

Z: Tu jsme si dávali, tu jsme si dávali vždycky, to jo. Anebo jsme měli nějakej film, 

na kterej jsme vždycky všichni koukali, Život na zámku běžel, tak na to jsme koukali 

vždycky spolu všichni. 

A: A jak to bylo třeba s Vánocema nebo narozeninama nebo tak, jak se to u vás 

slavilo, jak to vypadalo? 

Z: To jsem s rodinou trávila, jenom s rodičema nebo někdy přijela třeba babička 

s dědou, ale neříkám každej rok, to ne. 

A: A jak to vypadalo, jak to u vás probíhalo? 

Z: Tak přes den ty pohádky já jako dítě, mamka ta dělala něco v kuchyni, 

připravovala a taťka ten stromeček strojil a zdobili jsme ho spolu. No a pak večer na 

tu šestou nebo i dřív, protože jsem se už nemohla dočkat, tak jsme šli k tý 

štědrovečerní večeři na to jídlo společně, nesměl nikdo odcházet od stolu, že jo, 

samozřejmě při svíčkách, s předkrmem, se vším i s pohárem, koledy u toho, no a pak 

mamka se mnou uklízela a taťka šel jakoby za tím Ježíškem, jako otevřít to okno a 

připravit to tam, viď, no a pak zazvonil a my jsme tam všichni šli. (smích) 
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A: A co narozeniny, jak se slavily? 

Z: No tak normálně, vždycky se nějakej dort koupil, nějaký dárky, no většinou jsme 

to slavili my jako rodina, s mámou a tátou, a pak jsme to třeba ještě slavili s babičkou 

a dědou u nich nebo jsme je pozvali k nám. 

A: A bylo to hezký, měla jsi to ráda, těšila ses na to? 

Z: Jo to jo, to moc, vždycky celý rok. Přece bych se netěšila na dárky ne? (smích) 

A: A bylo u vás něco jinýho v průběhu roku, co by se tak opakovalo třeba 

jednou nebo dvakrát do roka?  Nějaké rodinné sešlosti nebo oslavy a podobně? 

Z: To jsme měli taky to jo, že se třeba celá rodina sejde na víkend to jo. Bylo to 

častý, ale ne nějak pravidelný. A Velikonoce jsme slavili u babičky na vesnici, 

protože na tom městě se to moc nedrží, že jo. 

A: A dodržovali jste u toho nějaké konkrétní tradice? 

Z: No to ne, jen jsem dostala na prdel, že jo. (smích) Pak jsem teda něco 

vykoledovala, když jsem byla dítě, že jo, pak už ne, když jsem chodila do školy, to 

už chodili za mnou. To už mě nebavilo (smích) 

A: A jak to bylo, když to mezi vašima začalo skřípat, když se začalo schylovat 

k tomu rozvodu, v těchhle věcech, o kterých jsme spolu mluvily? 

Z: No tak hádali se víc, křičelo se doma…(mlčí). 

A: No ale já myslím v těch rituálech, o kterých jsme mluvily jako, že jste třeba 

společně večeřeli nebo si dávali pusu na dobrou noc… 

Z: No ale to bylo stejný tohle. I to koukání na televizi, i ta pusa, to jsme dělali pořád 

stejně. Jako občas třeba mamka nechtěla nebo já jsem nechtěla (úsměv), ale jinak to 

bylo všechno pořád stejný. 

A: A ty společné obědy a večeře v době, kdy se spolu už hodně hádali, to bylo 

taky stejné? 

Z: To už ne, to už nebylo no, to už ne. To třeba taťka šel pryč nebo mamka… 

A: A s těma Vánocema nebo narozeninama to bylo jak? 

Z: To bylo stejný pořád všechno. Všechno úplně stejně, tam nebyl žádný rozdíl. 

A: A jak to bylo po tom rozvodu? 

Z: Lepší, mnohem lepší pro celou rodinu (smích). Ono to bylo lepší i v tom, že my 

jsme vlastně dlouho bydleli pořád dohromady, takže to fungovalo jako ta rodina 

mnohem líp, protože jsme byli spolu, ale naši už se nehádali. Už prostě byli 
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rozvedený, ale furt to fungovalo prostě stejně, taťka třeba uvařil pro všechny nebo 

mamka uklidila, vyprala prádlo a furt to fungovalo, jeli jsme společně někam i, a tak. 

A: Takže po rozvodu nebyl žádný rozdíl? 

Z: Ne nebyl tam žádnej rozdíl, ne ne ne, až vlastně když se taťka potom jakoby 

odstěhoval, že jo, když si sehnal ten byt. Pak už jsme takhle spolu tolik věcí nedělali, 

ale viděli jsme se stejně hodně často. 

A: Jak dlouho to trvalo po rozvodu, kdy vaši bydleli pořád spolu? 

Z: No mě bylo osm, když se rozvedli a taťka se stěhoval, když mi bylo nějakejch 

deset, jedenáct. Takže to byla výhoda, že byl furt doma, když mamka byla pořád 

v práci, tak on byl doma, že mi mohl pomoct třeba se školou nebo tak. Tam se 

vlastně vůbec nic nezměnilo. 

A: A jak vypadaly Vánoce nebo narozeniny po tom rozvodu? 

Z: To jsme trávili společně. I když pak už každej bydlel zvlášť, tak jsme buď trávili 

Vánoce u táty, jakoby rodina, nebo táta u nás. Ta večeře byla stejná jako předtím i 

dárky a všechny ty zvyky, tam rozdíl nebyl. To jsme nechali stejný, jako rodina. 

A: A jakej jsi měla vztah k tomu v tý době? 

Z: No…tak ze začátku mi to hodně vadilo, že se jako rozvedou, že jo, protože tomu 

člověk nerozumí, neví, co se děje, oni neřeknou, že jo, že jsem jako dítě, že jsem 

malá, ale potom jsem vlastně zjistila, že to je lepší, protože se fakt nehádali, nebyly 

ty problémy, že jo, asi to pro ně bylo lepší ten vztah takhle jako kamarádi, než ten 

pár, to spolu nemohli fungovat, to ne. 

A: A v tom vztahu k těm rituálům, třeba k těm Vánocům, měla jsi k tomu jinej 

vztah, že spolu nebydleli a najednou jsou Vánoce a jste zase spolu? 

Z: Ne to ne, já jsem to prostě brala, protože i táta chodil hodně k nám, když třeba 

nemohla mamka, tak byl u nás nebo já jsem byla u táty, že to bylo takový prostě, jak 

chci já a ne jak se domluví oni. 

A: Takže to dělali podle tebe? 

Z: Podle mě a vlastně kdykoliv, ne že jeden tejden jsem u mámy a jeden u táty, to ne, 

prostě podle toho jak si určim já. Ono to vlastně bylo i lepší pro mě…byly dvě 

dovolený, že jo, takže já na tom naopak byla líp (smích). A na ty Vánoce jsem se 

vždycky těšila, protože to bylo prostě stejný, jako když byli spolu, jen se míň hádali 

(smích). 
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A: No a jak to máš teda teď? Jaký máš vztah k různým tradicím obecně ve 

společnosti? 

Z: No já si myslím, že to je jako dobře, protože ten život by byl vlastně nudnej, 

kdyby to byl furt takovej stereotyp a naopak je to lepší, že je to pro člověka taková 

změna a už se na to člověk třeba i těší a je to jedno s druhým, výzdoba a ty tradice 

jak to funguje, rodina se třeba sejde při těchhle událostech, takže si myslím, že je to 

dobře. Neříkám, že všechno dodržuju, všechny tradice, ale prostě Vánoce, 

Velikonoce, narozeniny, svátky a tadyto, to je taková klasika. 

A: Takže máš tyhle okamžiky ráda, těšíš se na ně? 

Z: Jo to jo, to tak mám (úsměv). 

A: Takže to nebereš třeba jen jako nějakou povinnost nebo tak? 

Z: Né to ne (úsměv), jako těším se. Říkám ty Vánoce sice teď poslední dobou moc ne 

z toho důvodu, co jsem ti říkala (pozn. nemoci v rodině), ale jako zas teď už třeba 

bydlíme s tím přítelem, tak je to zase jiný, ale jinak jako vůbec, mám je ráda, těším 

se, nakupuju, ráda vymýšlím jaký dárky komu udělat radost, to mě prostě baví na 

tom. 

A: A jak teda konkrétně teď slavíš Vánoce, narozeniny a tak? 

Z: Teď jsem je teda slavila ještě u rodičů, u mámy a s taťkou jsme se taky viděli, to 

jsme se viděli před Vánocema a potom během svátků. A ty tradice dodržujeme taky 

pořád stejný jako když jsem byla malá, takže ty svíčky, nikdo nesmí vstávat od stolu 

a tak, to je taky stejný. 

A: A narozeniny? 

Z: Narozeniny většinou doma s rodinou. Máme dort a dárky jako vždycky. 

A: A co si myslíš o svatbě? 

Z: Co si myslím…tak je to hezký, zase neříkám, že by se mi to nelíbilo, určitě jo, 

protože jsem ženská a každý ženský by se to jednou líbilo (smích). Ale jako nějak to 

nevyhledávám, a když bych se nevdala, tak mi to nějak ani nevadí. Myslím si, že 

dneska možná lepší žít takhle s někým na hromádce, mít rodinu, ale svatbu 

nepovažuju za něco nutnýho, že by to muselo v životě bejt. 
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A: A myslíš si, že je to v dnešní době už zbytečnost? 

Z: Zbytečnost asi úplně ne, to ne, protože asi to k tomu trochu patří, ale říkám, 

neberu to jako nějakou nutnost, je to hezký, byla jsem na svatbě i jako svědek, je to 

moc pěkný, úplně mě to dojalo, ale teď nic takovýho neplánujem (smích). 

A: A co si myslíš o manželství? Zažila jsi to u těch vašich… 

Z: …no právě a ztroskotalo to, tak trošku z toho mám strach, abysem na tom nebyla 

podobně, protože jsem v tom vyrůstala, tak se spíš trochu toho bojím. 

A: A chtěla bys teda žít jednou v manželství? 

Z: Jednou jo, ale až budou děti, dřív ne, nevím prostě proč, ale jako klidně si pořídím 

dítě svobodná, budem prostě takhle žít, jak žijem, a potom do budoucna to není 

problém si myslím, že jo. Ale že bych teď chtěla, abychom se vzali to teda ne 

(smích). To mi připadá k ničemu. 
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Rozhovor 2 - Denisa, 26 let 

A: Jak to bylo v dětství, když byli vaši spolu? Pamatuješ si na nějaký rodinný 

rituály, který se každý den opakovaly?  

D: No tak asi čtení na dobrou noc před spaním si pamatuju, to nám četla asi spíš 

mamka. Koupal nás zase většinou táta. No anebo sobotní výlety, víkendový cesty na 

chalupu a tak no...nevím jestli jsme na to teda vhodná rodina, my jich moc neměli 

(úsměv). 

A: To nevadí. A jak se u vás slavily Vánoce, narozeniny a třeba nějaký jiný 

rodinný sešlosti pokud jste něco takovýho měli? 

D: No na Vánoce a narozeniny vždycky přijely babičky, pekl se dort, že jo a když se 

všichni sešli, tak se předávaly dárky a bylo takový pohoštění. 

A: A jak vypadaly ty Vánoce? Můžeš mi popsat celej ten den? 

No…o vánocích to bylo prakticky stejný, ty jsme trávili dohromady s tátovou 

maminkou většinou, buď u ní doma, nebo u nás. Ráno jsme s tátou zdobili 

stromeček, zatímco maminka vařila. No a odpoledne jsme šli na procházku, že jo. 

Buď všichni, nebo doma zůstala babička nebo maminka, nebo obě, aby uvařily 

večeři. No a potom před večeří jsme si připili, my děti limonádou nějakou, zhltla se 

ta večeře, no a pak táta nenápadně, pozdějc už nápadně (smích) zvonil na zvonek a 

šlo se ke stromečku a rozdávaly se ty dárky. To jsem dělala vždycky já, jakožto 

nejmladší člen rodiny a pamatuju se, že mi na tom vždycky hrozně záleželo, abych 

dávala jako postupně všem, jako pravidelně, aby to někomu nebylo líto, že jo. No a 

pak jsme to všechno zkoušeli, hráli si s hračkama novýma, koukali u toho na 

pohádku, povídali a tak.  

A: A jaký jsi k tomu měla v tý době vztah? 

D: No těšila jsem se na ně, měla jsem je moc ráda. 

A: A pamatuješ si ještě na něco takovýhleho, co by se u vás opakovalo během 

roku? 

D: (přemýšlí)…asi ne, nic mě nenapadá. 

A: A jak to bylo, když to mezi vašima začalo skřípat? Byly nějaký změny třeba 

u těch každodenních rituálů? 

D: No naši se rozešli tak nějak pozvolně tím, že jsme se my děti a mamka 

odstěhovali do jiného města a táta zůstal bydlet se svojí maminkou ve městě 
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původním. Nějaký hrubý období vyslovené krize si moc nepamatuju. Moje maminka 

odešla kvůli práci, táta ze stejného důvodu zůstal. Ale už předtím, jak jsem se zpětně 

dozvěděla, to mezi nima úplně nefungovalo a to zejména kvůli tátovým nevěrám. 

No…jinak vzpomínky co se týče vztahů mezi rodiči mám celkem hezký, pamatuju se 

třeba, jak jsem se na základce divila, když ostatní děti říkaly, že se rodiče třeba hádaj, 

nebo na sebe křičí. Tak jakože já jsem to moc neznala. 

A: A nějaké změny v těch rituálech, kterých by sis všimla? 

D: (přemýšlí)…no asi si jenom vybavuju, že jsme na ty výlety chodili postupem času 

spíš jenom s tátou, nebo i na tu chalupu jezdily jenom s mamkou. No a naopak s 

mamkou jsme jezdily za její maminkou a táta jezdíval sám na chalupu. To bylo asi 

celkem delší období takový.  

A: A co z hlediska těch různých oslav, Vánoc, narozenin? Byly nějaký změny, 

něco bylo jinak? 

D: To bylo asi pořád stejný nějak, to se moc neměnilo.  

A: A jakej jsi k tomu všemu měla vztah v tý době? 

D: No…vím, že jsem chtěla, abychom na ty výlety chodili i s mamkou, tak mi to 

bylo docela líto, že jdeme jenom sami s tátou a ségrou.  

A: A jak to bylo po rozvodu? 

D: Zůstaly ty výlety a víkendy s tátou, ale ty postupně vymizely, protože my jsme se 

ségrou byly v pubertě a to poslední, o co jsme měly zájem, bylo trávit víkendy na 

chalupě uprostřed lesů, že jo. Takže zároveň s tím se ale dost umenšil kontakt s tím 

tátou, protože oficiálně jsme byli domluveni, že víkendy budeme spíš s ním, abysme 

spolu trávili taky nějakej čas. Takže takhle on třeba jen přijel v pátek večer, poseděl, 

popovídali jsme a on jel na chalupu sám. Ale zase jsme si třeba zvykli, že jednou za 

čas nás táta vzal na nákupy do Liberce a na to vzpomínám ráda, protože jeho to 

vcelku bavilo vybírat nám oblečení, nebo že byl rád, že nám může taky něco koupit, 

a nás to pochopitelně bavilo taky (smích). Jinak s mamkou bylo všechno pořád 

stejný, protože jsme vlastně spolu žily a bydlely, takže to bylo takový samozřejmý, 

tam se ten vztah tím rozvodem moc nezměnil. No a pozdějc, když jsem se vlastně 

dozvěděla, jak to ten táta měl s těma ženskýma, tak jsem k mámě měla ještě o dost 

blíž než předtím.  
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A: A změnily se nějak ty oslavy po rozvodu? 

D: Oslavy a Vánoce probíhaly stejně, ale pro mě to celkem byl dost velkej zdroj 

tenze, protože to bylo takový nesamozřejmý a umělý jakoby. Bylo to jako taková hra 

na rodinu, kterou jsme vlastně už tak docela nebyli. A teď tak tři čtyři roky zpátky 

jsme už zůstávaly na Vánoce doma s mamkou a občas s tátovou babičkou, ale bez 

táty. Anebo jen samy s mamkou a druhej den jsme jeli za tátou a babičkou, což bylo 

podle mě lepší. A to jsem měla ráda, to mě už nestresovalo. 

A: A co ty jednotlivý zvyky, ten průběh dne, je to stejný? 

D: Jo, je to v podstatě stejný, jen zvonkem nezvoní táta, ale máma. 

A: Jak je to teď? Jaký máš k Vánocům a narozeninám vztah? 

D: Mám je vcelku ráda, jen ty Vánoce nemám ráda, když někdo moc hrotí. Jsem 

ráda, když můžu být v klidu doma s lidma, co mám ráda a opravdu si to užít. A 

nestresovat se tím, kde budeme, s kým budeme a tak. Jinak narozeniny a oslavy 

narozenin mám ráda, doma je slavíme s mamkou a ségrou a babičkou, že se sejdeme 

a dáme si dort. S tátou třeba jdeme na večeři. A jinak slavím s přáteli a to mám fakt 

ráda. 

A: A je to pro tebe spíš radost nebo tak trochu povinnost? 

D: Je to spíš radost, ale musí to být takhle oddělené. Jako ne aby se celá rodina 

scházela kvůli mým narozeninám. Ale oslavit je s mamkou zvlášť, s tátou zvlášť mi 

přijde ideální řešení. 

A: Tak mi ještě prosím řekni, co si obecně myslíš o rituálech a dodržování nějakých 

tradic jak ve společnosti, tak v rodině? 

D: Je to super, my třeba nikdy nedrželi společný večeře a to mi přijde škoda, to je fakt 

příjemný, rodina se sejde, popovídá a tak, to společný jídlo je dobrý. Nebo společný 

snídaně a tak. Ale zas mi přijde uhozený, znám rodinu, kde máma s dcerou vstávají v šest, 

a snídají celá rodina až v deset, až je vzhůru i syn. To mi přijde jako jetý, nenajíst se kvůli 

tomu. Ale to setkání si myslím, že je tam důležitý, aby se rodina jednou za den setkala a 

povídala si. A i další rituály mají podobnou funkci, je dobrý něco takového mít. 

A: A co ty různé tradice a zvyky ve společnosti? 

D: No je to hezký, líbí se mi to, kór třeba teď masopust, je to taková živá připomínka 

něčeho vždycky. Taková kontinuita lidství mi to jako přijde, ty tradice. Samozřejmě je 

tradice a tradice, že jo. Tradice masopustu je příjemná a schůdná pro většinu lidi, tím že to 
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je jako takový široký, není to jen ten náboženskej půst, ale i karneval a tak, kdežto některý 

další tradice jako nejdřív svatba a pak děti, a tak, tak ty jsou pro mě poněkud méně 

relevantní. Záleží prostě jak ta tradice je navázaná na tu kterou společnost. Hodně tradic je 

vlastně třeba náboženskejch, nebo spojenejch s náboženstvím a to není úplně pro všechny, 

že jo. A to, jaký tradice lidi berou a jaký ne, závisí podle mě hodně na tom, jaký tradice 

udržovali v rodině právě. 

A: A co si myslíš o svatbě? 

D: Není pro mě moc důležitá, mám z ní spíš lehký stres. Pro mě je ideální svatba jen já 

se svým partnerem na pro nás významném místě. Jako že je důležitá pro mě, partnera 

a ten vztah, ale svatba jako rituál a ta následující rodinná oslava mě stresuje. Jsem ten 

typ, co bych si dělala starosti, jestli si táta bude povídat dost s mamkou, jestli tetička je 

spokojená a tak dál, že jo. Kamarádi mě tam ale nestresujou. Umím si představit ale, 

že kdybych měla úplnou fungující rodinu, že to tak nemám.  

A:  A chceš se vdát? 

D: Chci, protože pro vztah to podle mě důležitý je, že se lidi rozhodnou, že spolu 

budou na furt a řeknou si to a to pouto nějak stvrdí. Ten vztah to zase posune někam 

dál.  

A: A co si myslíš o manželství? 

D: No jak už jsem řekla, ten vztah potřebuje různý impulzy, a svatba a děti si 

myslím, že jsou jedním z nich. Takový společný projekty takzvaně. A myslím, že 

instituce manželství může pomoct překonat různý krize, že se lidi třeba víc snaží, 

když jsou manželé, než když jsou jenom pár. Protože pak přijde krize a rozejít se je 

snazší než se rozvést. A krize ke vztahům patří, takže by se měla zkusit řešit. No ale 

samozřejmě pokud to nejde, vztah nefunguje, rozvod je nejlepší řešení. A v současný 

době mi přijde, že instituce manželství dost poklesla v očích lidí...tak je tolik rozvodů 

Protože lidi krize řeší rozvodem, najdou si nového partnera, potká je podobný 

problém a jdou zase dál a dál. Podle mne dokud člověk problémy úspěšně neřeší, 

jdou s ním dál. A ve vztahu se člověk pořád učí. 
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Rozhovor 3 - Radka, 22 let 

A: Tak jestli mi můžeš říct, jak to bylo v dětství, když byli vaši ještě spolu 

s takovýma těma každodenníma věcma. Pamatuješ si na nějaký takový rodinný 

rituály, o kterých jsem mluvila? 

R: No tak vlastně vždycky nás mamka budila, než šla jakoby do práce. Vždycky 

když jsme šli do školy, tak nás jakoby ona budila, si pamatuju. No a vždycky když 

jsme přišli ze školy, tak jsme jí museli volat, že už jsme doma. No ale jako, že bysme 

měli nějakej rituál jako výjimečnej, to asi ne jako. 

A: Nemusí to bejt nic výjimečnýho, co třeba pusa na dobrou noc? 

R: To nevím, to si nepamatuju…jako někdy si ji dáváme, ale spíš asi výjimečně…ale 

jako ukládali nás naši každou noc, to jo jako. 

A: A jak to ukládání vypadalo? 

R: No já nevím…prostě řekli dobrou noc a zhasli (úsměv). 

A: A je něco co byste spolu dělali všichni, jako rodina? Nemusí to být každý 

den, může to být třeba o víkendu. 

R: O víkendu jsme spolu jedině jedli, jinak jako přes tejden ne, protože většinou se 

nikdo nesešel. Jakože mamka nám dělala večeři, to jo, ale že bysme se sešli to ne. Já 

si myslím, že nic jinýho asi nebylo, že jsme spolu nic moc nedělali. Jedině jako, že 

každej víkend jsme jezdili k babičce jako pravidelně všichni, to jsme byli jako 

pravidelně spolu, ale jinak jako, že bysme něco dělali spolu to ne. My jsme ani na 

žádné výlety moc nejezdili, ani na procházky, nic moc. 

A: A můžeš mi říct, jak u vás probíhaly třeba Vánoce? 

R: No jasně…no tak ráno jsme vstali, ustrojili jsme stromeček, všichni dohromady. 

Neměli jsme teda oběd, protože jsme neobědovali, protože jsme chtěli vidět prasátko, 

že jo (smích). 

A: A viděli jste ho? 

R: No to určitě (smích). No a pak přijela babička, která s náma byla na Vánoce. Pak 

jsme šli všichni na procházku, kromě mamky, ta vařila. Pak se zavřel obývák, 

abysme tam nemohli, pak jsme se šli všichni navečeřet a pak se zazvonilo 

zvonečkem a šli jsme na dárky, že jo. A pravidelně k nám jezdila ta babička a pak už 

k nám jakoby nejezdila. 
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A: To byla babička od táty? 

R: Jo, babička od táty. Takže nás bylo vždycky pět, že jo, protože ona byla vždycky 

s náma, takže nás bylo pět. 

A: A dodržovali jste nějaké Vánoční zvyky třeba? Krájení jablek… 

R: To ne. Nic takovýho. 

A: A jak u vás vypadaly třeba narozeniny? 

R: No tak to samozřejmě byly velký oslavy, nejdřív u jedný babičky, potom u druhý 

babičky, tam jsme byli všichni jako. A byl dort a dárky, že jo. 

A: A měli jste ještě něco jinýho, co by se takhle během roku opakovalo? 

R: No pravidelně jezdíme ke strejdovi, ten každej rok pořádá svoje narozeniny, takže 

tam jsme jezdili jako odmalička. Jinak jako takhle nic no…víš, asi nejsme takhle 

jako hodně založená rodina na tady to. Jako oslavy, svátky, narozeniny to jo, ale že 

bysme jako na tom úplně nějak lpěli, to ne…ani ty oslavy nebyly nějaký zvláštní, 

prostě jsme se sešli a bylo nás hodně a povídalo se. Jinak nic no…my jsme takhle 

třeba nezažili ani hodování, to je jako jediný, co mě mrzí, že jsme nechodili hodovat. 

Takže doufám, že jednou až budu mít děti, tak budou chodit hodovat. 

A: Ani jinak jste ty Velikonoce neslavili? Nebarvili jste třeba vajíčka? 

R: No to vůbec, tak maximálně ve škole. K nám nikdo nechodil, tak nebylo pro koho. 

A: A jakej jsi k tomu měla vztah v tý době? Jako k Vánocům, narozeninám a 

tak? 

R: Jo, dobrej, mě to jako bavilo. Teda někdy mě to otravovalo, že jo, ale bavilo mě 

to. Mě to baví vždycky jako, že jsme všichni pohromadě, takže mě to bavilo prostě… 

bylo nás víc, že jo, i těch babiček, že jo, bylo to takový dobrý. 

A: A jak to bylo, když to mezi vašima začalo tak nějak haprovat? Změnily se 

nějaký ty každodenní věci? 

R: No tak samozřejmě se to změní, že jo, protože ono asi záleží taky na tom asi proč 

se ty lidi rozváděj. Když se rozváděj, protože za to nemůže někdo třetí, tak si 

myslím, že ty rozvody probíhaj v klidu, takže se v podstatě nic moc nezmění, kdežto 

u nás za to mohl někdo třetí, takže my jsme, u nás to pak klidnější nebylo, že jo. 

Máma už byla na nervy a taťku pak už ze všeho podezřívala, tak nás jakoby potom 

odstrčili, že jo, prostě řešili jenom jakoby sebe, že jo. 
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A: Takže nějaké ty společný obědy, víkendy, výlety, to jako… 

R: No, tak to jako úplně spíš jako padlo…protože mamka nechtěla už jakoby už 

s tátou trávit čas. 

A: A nějaký ty Vánoce a narozeniny, tam se to taky nějak projevovalo? 

R: No dokuď byl vlastně táta u nás, tak jsme to my čtyři slavili jako dohromady, ale 

pak když už u nás nebyl, tak jsme byli jenom my tři, že jo. A už k nám nejezdila ta 

jeho babička, teda jako mamka, že jo, takže jsme prostě byli jenom my tři. A to 

mamka nechtěla ze začátku, takže jsme jezdili k jejím rodičům, protože nechtěla, 

abysme byli sami. 

A: A jak ty Vánoce vypadaly po tom rozvodu? 

R: Po rozvodu…jasně, no tak my jsme teda museli jít k taťkovi, buď ten den nebo 

den potom, ale většinou jako ten den, takže většinou nějak dopoledne jsme byli u 

taťky a on nás potom odpoledne odvezl domů nebo právě k tý babičce, že jo. Pak 

jsme teda byli u tý babičky, dokonce nás babička nutila chodit do kostela (smích). Jo 

takže to bylo takový, co oni třeba dělaj za rituály, co my neděláme. Pak jsme zase 

druhej den jeli za druhou babičkou, prostě už se to tak rozkouskovalo, už to nebylo 

hromadný, dohromady. 

A: A takový ty rituály, co jste měli doma, třeba zvoneček, to zůstalo stejný? 

R: Jo to určitě, jako tady v tom to bylo stejný. 

A: A objevily se tam ještě nějaký jiný nový zvyky, kromě třeba toho kostela, 

který byste do tý doby nedrželi? 

R: To si nepamatuju…hmm, to asi ne, to si nemyslim. Jako babička to má 

samozřejmě trochu jinak než my, ale nějaký výrazný změny ty tam nebyly kromě 

toho kostela. 

A: A nějaký rodinný rituály, když tam taťka už nebyl, nevytvořili jste si tam 

třeba něco novýho? 

R: Ne, to jako vůbec.  

A: Netrávili jste spolu třeba víc času ve třech? 

R: No já si myslím, že ani moc ne, protože vlastně mamka z toho byla docela 

dlouhou dobu špatná jako, taťka zase měl už někoho jinýho a pak se to tak jako 

změnilo, tak jako oni měněj ty pohledy na sebe, teď prostě většinou ty děti 

popichujou proti sobě ze začátku jo a jako no nevím…pak se spíš snažej žít ty lidi 
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svůj život a ne jakoby život s dětma, takže voni tě donutěj, v podstatě, abys se jako 

hodně osamostatnila. No a my jsme vlastně jako s bráchou díky tomu hodně drželi 

při sobě, prostě jsme vždycky byli jakoby spolu. Prostě jsme věděli, že se jeden na 

druhýho můžeme spolehnout. 

A: A jakej jsi k tomu měla v tý době vztah teda? K těm Vánocům, narozeninám 

a tak. 

R: No jako furt dobrej, ale tak to víš, že tě mrzí, že jste jenom tři, je to prostě jiný, 

ten člověk ti jako chybí, protože je s tebou od malička, no ale tak časem je ti to asi 

víc jedno, protože jsi za prvý starší a za druhý si to vynahradíš, že ho můžeš vidět i 

jindy třeba v to odpoledne, takže to tak neřešíš. Takže je ti to jako líto, ale prostě na 

tom tolik nelpíš. 

A: Dobře…tak mi ještě řekni, co si teď myslíš o tradicích obecně ve společnosti? 

R: Jako já si myslím, že jo, že na určitý tradice by se měly jako dodržovat, že by to 

měli lidi jako i brát, že je to fajn, prostě nemusej jako třeba hned, stačí třeba, až když 

maj děti, ale je to takový prostě, přijede ta jedna rodina, vlastně jako obě rodiny, to je 

vlastně jako i zcelí ty rodiny, takže na to mám jako pozitivní názor. Myslím si, že lidi 

by se měli vídat i jako na ty narozeniny a svátky, slavit to pohromadě, i ty Vánoce, to 

prostě k tomu patří a i vy se vidíte, protože je třeba hodně práce, tak je to aspoň 

důvod. 

A: A co si myslíš o takových těch starých tradicích a zvycích? Myslíš si, že je to 

blbost udržovat nebo to má smysl udržovat? 

R: Tak nemyslím si, že by asi všecko byla blbost, ale v tomhle dnešním světě prostě 

už ty tradice tolik tady nejsou, jako tady byly předtím. Prostě lidi na sebe nemají 

tolik času, takže proto podle mě to asi upadá. Prostě já třeba nevím, já bydlím 

v paneláku a nikdy jsme neměli to, že bysme chodili hodovat na Velikonoce, nikdy 

jsme to neměli, že jo. 

A: A mrzí tě to? 

R: Jo, tohle mě třeba mrzí. Protože kdybych bydlela na vesnici, tak si myslím, že 

bysme od malička, tak to jako držíme, že jo. 
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A: A jak to máš teď třeba s Vánocema? Jaký k nim máš teď vztah? 

R: Furt dobrej (smích). Prostě podle mě lidi si odpočinou, navštěvujou se, prostě 

vídaj se…není to jako asi o těch dárkách, spíš jako že se ty lidi navšívěj, že se vidí 

jako.  

A: A jak ty teď slavíš Vánoce, jak to vypadá, s kým to slavíš a tak? 

R: No takže teď jsme s mamčou a bráchou, teď jsme jakoby sami, už mám taky 

přítele, takže taky už to slavím i s ním. Jako večeříme s mamčou, dopoledne jsme u 

taťky nějaký dvě hodiny, tam si dáme dárky, pak teda vlastně jedem k nám, tam jsme 

na tu večeři no a pak teda ještě většinou odcházím za přítelem a další den se jezdí 

k babičkám, aby jim to jako nebylo líto (smích). 

A: A ty nějaké vánoční zvyky? 

R: To je pořád stejný tohleto. 

A: Dobře…a ještě by mě zajímalo, jestli jsi neměla někdy v životě po tom 

rozvodu nějaký období, říkala jsi, že vás někdy vaši proti sobě trochu 

popichovali, kdy by ti to nějak vadilo tohle, třeba na ty Vánoce… 

R: …jako, že by mě to obtěžovalo, že prostě tam musíme? 

A: No, něco takovýho. 

R: No mě jediný, vlastně jako ze začátku taťka vlastně měl tu přítelkyni, tak my jsme 

ji vlastně neměli rádi, že jo. Neměli jsme ji rádi i z toho pohledu, že ti vlastně zničila 

tu tvoji rodinu, že jo. Takže musím říct, že taťka byl takovej, že my jsme se s ní 

nevídali, když jsme sami nechtěli. My ji vlastně doteďka vidíme jednou za rok a to 

právě na ty Vánoce, jo, že prostě je dobrý, že on nám udělal ten prostor, že jsme 

prostě byli, že to byl náš táta jenom, že se nám věnoval. Asi by mě vadilo, kdyby mě 

nutil jakoby, že musíme na víkend s ní nebo tohle. 

A: Takže ten čas, kterej jste spolu trávili, byl jenom pro vás. 

R: Jo byl jenom my a táta, nebyla tam vona. 

A: No a jaký máš vztah ke svatbě? Myslíš, že by se lidi měli brát? 

R: Určitě, myslím, si, že je to jako i pro ně dobrý. Jako někdo říká, že je to jako 

zastaralý, ale není prostě. Určitě prostě pak, i když maj děti, tak ty děti by se měly 

jmenovat jako rodiče. 

  



21 
 

A: Takže svatba je pro tebe důležitá ve chvíli, kdy máš děti? 

R: Přesně tak, i potom kvůli dětem, aby pak si prostě nepřišla do školky a volala na 

dítě jiným jménem, jakože támhleto dítě je moje, že jo (smích) a vysvětlovala to 

sáhodlouze, takže asi jo. I je to hezký podle mě, že ty lidi se jako načančaj a užívaj si 

ten den. 

A: A ty se chceš vdát? 

R: Jo, ale až za dýl no. 

A: A jaký máš názor na manželství? 

R: No takhle…protože mám rozvedený rodiče, tak bych já chtěla, abych se nikdy 

nerozvedla, to chce podle mě každý rozvedený dítě. Prostě je to takový, co si zažiješ 

v tom dětství, tak si potom asi s sebou neseš a nechceš, aby tvoje děti byly jako ty, 

když jsi byla malá prostě, aby se tak cejtily, že jo. Protože ten rozvod nejvíc ublíží 

těm dětem, i když jako ublíží i těm dvoum, tak ten rozvod je nejtěžší pro ty děti, než 

pro ty dospělý. Takže asi bych nikdy nechtěla, aby se moje děti cejtily jako já, když 

jsem byla malá 
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Rozhovor 4 - Michal, 25 let 

A: Tak mi řekni, jak to bylo v dětství, když byli vaši ještě spolu. Pamatuješ si na 

nějaký rodinný rituály, který by se třeba každej den nebo každej tejden 

opakovaly? 

M: No žádný rituály skoro nebyly (úsměv). Nic mě nenapadá. No říkal jsem ti třeba 

to o tý mamince, že když jsem třeba nemohl usnout, tak přišla a řekla: „Já tě uložím“, 

natřepala mi polštář, peřinu, trošku mě odkryla, protože jsem byl přikrytej až po 

bradu a hned jsem pak usnul. A to jsem měl rád, i když třeba jako když jsem šel 

normálně spát tak řekla: „Jdu tě uložit“, to se mi vždycky hrozně líbilo. To byl 

takový náš rituál. Ale jestli jsme si třeba dávali pusu na dobrou noc, to si 

nepamatuju. 

A: A táta tě taky někdy takhle ukládal? 

M: Ne, to si nepamatuju taky, ale myslím, že ne. 

A: A něco jiného, co by se takhle opakovalo? Třeba jestli jste snídali spolu nebo 

večeřeli nebo něco jiného? 

M: Nic takového si moc nepamatuju (pauza)…, protože jelikož máma dělá jednou 

denní, jednou noční a tak, táta zase dělal osmičky, že jo, takže vzhledem k tý mámě 

ani o víkendu se nedá říct, že by něco takhle bylo. Ale pokud jsme byli spolu doma, 

tak jsme samozřejmě spolu jedli, ale nějaký pravidelný nedělní oběd nehrozil 

(úsměv). No ale pamatuju si, že když jsem byl hodně malý, tak jsem někde slyšel, že 

oběd má být ve dvanáct, tak jsem po mámě chtěl, když byla doma, aby oběd byl ve 

dvanáct nula nula nula nula přesně (smích). Ale pak mě to přešlo (smích). Ale to taky 

není žádný rituál, já si na žádný rituály nepamatuju. Narozeniny jsme samozřejmě 

slavili, ale to byla nuda, přijely leda tak babičky a to je tak všecko. 

A: No a jak to probíhalo? 

M: No nijak, prostě normální návštěva, úplně stejný jako kterákoliv jiná návštěva. 

Jen jsme si pak popřáli a dali nějaký dárek, ale to je všude tohle, to dělá každý. Taky 

si pamatuju, že jsem měl dort, ale netuším, jestli byl opravdu každej rok. Jinak jsme 

nic zvláštního nedělali. 

A: A jak u vás vypadaly Vánoce? 

M: Tak kupodivu jsme na Vánoce měli stromeček (smích). Ale nebylo to u nás tak, 

že by dárky rozdávala nějaká jedna osoba, o tomhle modelu jsem se dozvěděl až 
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později, že to tak existuje. My jsme prostě, každý se podíval pod stromek, jako 

samozřejmě po jednom, ne že by všichni rozbalovali najednou, že jo, ale prostě ten 

člověk si zašel k tomu stromečku a podíval se, co tam je pro něj. Pak si vzal jeden 

ten dárek a ten si rozbalil, a pak zase další a tak. 

A: Tak mi ještě řekni jak ten Štedrej den probíhal od rána. 

M: To si nepamatuju…prostě přípravy…já nevím, co jsem dělal, když jsem byl 

malej, to já si vůbec nepamatuju…ale vím, že jsem nejedl, protože abych viděl zlatý 

prasátko, a to do dneška jako, to prostě každej rok. No jako malej jsem určitě koukal 

na pohádky. Dneska na pohádky není čas, dneska je prostě příprava a pak už je 

konečně klid a jde se na večeři (smích). 

A: A kdo u vás třeba zdobil stromeček? 

M: (přemýšlí)…stromek zdobím já teďka a tenkrát…tenkrát jsem ho zdobil myslím 

taky já, ale asi ne sám…ani si nejsem jistej, jestli jsem ho zdobil já…ale jo to jsem 

určitě zdobil já, protože jak Vánoce nemám rád, tak zdobení stromečku mě jakžtakž 

baví, protože já to vždycky pojímám jako takový architektonický kousek, jako 

snažím se nazdobit nějakej strom, jako aby to vypadalo co nejlíp, že jo…jo dělal 

jsem to já, si pamatuju jak jsem věšel baňky a dával špici nahoru, to mám úplně na 

tom nejradši, dát tu špici nahoru, na to se těším úplně celou dobu (pauza). S tátou 

jsme to vlastně dělali. 

A: A zpívali jste třeba koledy? 

M: Jo, jo myslím, že jo, že dokonce jsem to i zpíval já, možná, že jsem to i rád 

zpíval, ale naopak potom prostě se mi koledy vyloženě zhnusily, jako že se to stalo 

něčím, co mi na těch Vánocích vadí úplně skoro jako úplně nejvíc. 

A: Jakto? 

M: Nevím, ty koledy, prostě ty melodie (zkresluje hlas)… 

A: A co ti na tom vadí? 

M: Já nevím, dřív mě to prostě bavilo (zpívá), nesem vám noviny…ale teďka mi to 

prostě vadí, jak je to rozplizlé a jak je to všude v těch rádiích, prostě leze mi na nervy 

ta vánoční atmosféra a ty koledy to je úplně nejvíc otravné na tom. 

A: No a dodržovali jste ještě nějaké jiné vánoční zvyky? 

M: Jablko vždycky, to jako rozkrajujeme, pak si dáváme pod talíř nějaký ty prachy 

nebo rybí šupinu…no a co se ještě dělá? (přemýšlí) 
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A: No já nevím, třeba se lije olovo. 

M: To si pamatuju, že jsme jednou dělali, ale ne že bysme to dělali každý rok, ale 

myslím, že jsme to prostě jeden rok, si pamatuju u vany prostě, ale pak už jsme to 

myslím nikdy nedělali a proč, to nevím, asi se to nějak neosvědčilo (smích). 

Medvěda neměříme (smích). (pozn. narážka na film Pelíšky)…a co ještě, co se tak 

ještě dělá? No já prostě dodržuju, že celý den nejím, ačkoliv máma prostě říká, třeba 

říkala, že jako ovoce můžu nebo vánočku ráno můžu, ale já jsem vždycky říkal: „Ne 

ne, nebudu to riskovat, co když ho neuvidím“ (smích). 

A: A viděl jsi to prasátko teda jako malej, ukázali ti ho nějak? 

M: Ne, ne, prostě nenapadlo ji to, až jsem se dožral a když mi bylo osmnáct, tak jsem 

jí řekl: „Tak já se prostě celý život vždycky postím jak debil a prostě a nic, kdybys 

mi ho aspoň namalovala na ten papír někam.“ Od té doby každý rok visí na zácloně 

(smích). Dokonce ho aj máma namalovala sama, ačkoliv malovat vůbec neumí a 

maluje zhruba jako já. No a já nevím, co se ještě dělá… 

A: No tak mi třeba řekni, jak to u vás vypadalo, než přišel ten Ježíšek. 

M: No seděli jsme u stolu, u večeře, že jo, dojedlo se, chvilku se ještě sedělo, kdysi 

to natahovali rodiče, teď to natahuju já, že jo, no a pak se táta šel podívat do 

obyváku, jakože jestli už nepřišel. No a pak zacinkal o skleničku a pak jsme šli, že 

jo. No a dneska to dělá máma, že jo. 

A: A s kým vším jste ty Vánoce slavili? 

M: Sami. 

A: Sami ve třech? 

M: No, ve třech. Potom (pozn. po rozvodu) jsme byli s babičkou a dědou, protože 

jsme tam bydleli a potom jsme se přestěhovali tam, kde bydlíme teď, ale nejsem si 

vůbec jistej, jestli třeba ještě třeba ten první rok nebo dva, když už jsme bydleli sami, 

jsme třeba ještě tam nejezdili… 

A: Dobře…no a měli jste ještě nějaké pravidelné události? Třeba nějaká 

setkávání nebo tak? 

M: Nevím no… tak člověk se stýká s rodinou pravidelně, ale že by byla nějaká 

konkrétní příležitost, tak to jako, to ne. Děda vždycky na narozeniny organizuje 

oslavu pro celou rodinu a kdysi leda tak na zabijačku, ale to taky nebylo úplně každý 
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rok. Jinak si nic takovýho nepamatuju. Jo ale vždycky se jelo, když byla pouť, že jo 

v těch místech. A babička měla i v té době narozeniny, tak se to spojilo. 

A: A ještě mě teda napadlo, bylo něco, co byste s mámou a tátou dělali ve třech 

společně? 

M: Já nevím, já si nic takovýho nepamatuju. Já nevím, jestli to je tím, že ta máma 

nedělala pravidelně, že prostě rodiny, kde dělaj pravidelně, tak mají víkendy, třeba 

někam jedou, že jo. Takhle to je těžký, když jeden je v práci a druhý ne a pak je zas 

druhý v práci a první ne a oni, když jsem byl malej, tak já nevím, jestli třeba si 

neupravovali i podle toho šichty, aby byl vždycky někdo jeden, kdo by mě hlídal, a 

tudíž pak logicky oni se těžko mohli potkat. Já si vůbec nevybavuju, že by něco 

takhle dělali společně. Ale pamatuju si, že jsme třeba byli na výletě společně, určitě, 

protože jsme měli spoustu alb s fotkama z dovolených nebo výletů, ale to bylo hodně 

nárazové. A vůbec si nepamatuju, že by byl nějaký pevný bod v tom našem rozvrhu, 

kromě školy teda. 

A: A jaký jsi k tomuhle všemu, k těm Vánocům a narozeninám v té době měl 

vztah? 

M: Jó, dobrej. 

A: Těšil ses? 

M: Jo. Na Vánoce jsem se těšil, i na narozeniny a teďka ne, protože tehdy jsem byl 

mladej, tak teďka už vím, že co se týče narozenin, tak jsem zase o rok starší (smích) 

a co se týče Vánoc, tak ty nesnáším. (pauza)…jo a taky jsem měl rád Mikuláše 

hrozně, na toho jsem se těšil. 

A: Dobře…no a jak to teda bylo, když to mezi vašima začalo skřípat? 

M: Já nevím, já mám pocit, že to mezi nima skřípalo vždycky, že si nikdy 

nerozuměli, oni se hádali fakt furt. Mě to přišlo tak napůl, vždycky se hádali a pak 

byla chvíli doba jako normální, pak zase hádky, pak normální a tak. 

A: A jak to vypadalo třeba s těma různýma oslavama ve chvíli, kdy už to doma 

bylo hodně špatný, když se začalo schylovat k tomu rozvodu? 

M: Nejhorší bylo, když moje máma na Vánoce jednou mi chtěla koupit počítač. No a 

ona vzala a prostě zařídila to sama s mým strejdou a tátu z toho úplně nějak 

vynechala. No tak to byl problém, že jo. To byl prostě, to byl oheň na střeše. No a on 
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pak zase jako koupil vlastní dárky pro mě. Ale to vůbec nevím, v kterém roce to 

bylo. Windowsy devadesát pětky to byly (úsměv). To bylo tak devadesát sedm. 

A: To asi jo, protože kdyby to bylo devadesát osm, tak to má devadesát osmičky 

(smích). 

M: Možná to byly Vánoce devadesát sedm, takže mi bylo jedenáct, to je 

nejpravděpodobnější. To znamená, že potom byly ještě nějaké další společné Vánoce 

ještě. Ale to já si pak nepamatuju. 

A: A ještě na něco si pamatuješ, něco se nějak změnilo? 

M: To asi ne. Já nevím, jestli se něco změnilo na ty Vánoce devadesát sedm, jestli od 

té doby to bylo blbý nebo od té doby já je nemám rád, ale to si nemyslím, to možná 

vzniklo až trošku později. Já jenom vím, že můj táta taky vždycky říkal, že nesnáší 

narozeniny a svátky a já jsem to jako děcko nechápal proč, já jsem to měl rád, to si 

pamatuju…no a dneska už to chápu. No ale myslím, si, že ty rituály byly furt stejný. 

A: A jak to bylo po tom rozvodu? 

M: No my jsme se odstěhovali k babičce a dědovi. 

A: A vídal ses s tátou? 

M: Jo v podstatě každý den, protože já jsem chodil z gymplu na vlak a on dělal u 

nádraží cestou ze školy, co jsem měl, tak jsem se tam vždycky stavil…No a nějakou 

tu dobu, každý druhý víkend jsem pak jezdil za ním, tam kde jsem předtím bydlel, 

ale já vím, že jsem strašně nerad tam jezdil, že mi to strašně vadilo. Tak jsem pak byl 

větší a větší, že jo, tak jsem prostě já osobně to omezoval, jako, že jsem jezdil míň a 

míň. 

A: No a jak to po tom rozvodu vypadalo třeba s těma Vánocema? 

M: No slavili jsme je s babičkou, dědou, strejdou a bratrancem, protože jsme tam 

bydleli, že jo. Jinak ten průběh byl stejný.  

A: A s tátou ses na Vánoce nějak vídal? 

M: Já myslím, že jo… 

A: Takže někdy na Vánoce jsi jel za tátou a dali jste si dárky? 

M: Jo. Já to prostě beru, že to byla taková ta příležitost ke kontaktáži, takže já už 

jsem se děsil těch svátků dopředu, ať už to byly Vánoce, Silvestr, narozeniny, takže 

od té doby, takže nemyslím si, že bych k tomu měl negativní vztah hned tím 
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rozchodem a tak, ale od té doby zhruba si myslím se to tak táhne. Ono to nebylo 

jakoby hned, ale tak jakoby rok, dva potom, třeba. 

A: A jak slavíš Vánoce a narozeniny teď? 

M: No jenom s mámou. Jinak je to stejný. 

A: Dobře, tak mi řekni, jak to máš teďka. Třeba mě zajímá, jaký máš obecně 

vztah k tradicím ve společnosti. 

M: To nevim. Já nevím, jestli todle všechno s těma událostma souvisí, jestli to s tím 

má něco společného, ale já jsem prostě často, už kdysi třeba ve škole když jsme se o 

tom bavili třeba o nějaký Velký Británii, tak já jsem vždycky, když se řeklo tradice 

tak posměšně odfrkával nad tím jako, že prostě jenom proto, že je to tradice, tak se to 

musí dělat, i když je to úplně dementní, tak se to musí dělat, protože je to tradice. 

Takže jako máme dvacátý první století a budeme dělat něco, co se dělalo ve 

čtrnáctým století, protože to je tradice…jo, ale jako na druhou stranu se mi třeba jako 

líbí, že třeba nějaký, nějaká událost třeba, nějaký filmový festival třeba se mi líbí 

jako prostě, že je tady jako už dlouho, že je tradiční, že se každý rok opakuje nebo 

třeba Wimbledon, a proto je prestižní, tak to se mi třeba jako líbí, tydlety nějaké akce 

jako, prostě sportovní, kulturní a tak, to jo, ale nějaké takové prostě tradice, že se 

něco dělá, protože já nevím co, tak to ne. 

A: A to jsi měl už odmalička tohle? 

M: A to já právě nevím, to já právě bohužel nevím. 

A: Tak mi ještě řekni, jaký máš teď teda vztah k Vánocům a různejm oslavám, 

svátkům a narozeninám? 

M: Musím to říkat? (smích) Zrovna tobě? (smích) 

A: Jen mi to řekni ještě jednou. 

M: Negativní. 

A: Nemáš rád vůbec nic z toho? 

M: Vánoce vůbec. 

A: Není ani nějaká jedna věc, kterou bys měl rád? 

M: No tak bramborový salát si děláme přes rok, hrachovou polívku taky (smích). A 

nepotřebuju, aby kolem toho hrály koledy a měl jsem u toho zapálenou svíčku. 

Nesnáším to od debilní komerce v obchodech, přes Santa Clause až po slavnostní 

atmosféru u štědrovečerního stolu, kde se všichni tváří vznešeně. A k narozeninám, 
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narozeniny jsem možná vzal trošku víc na milost, protože je teď slavíme i s mojí 

partnerkou, tak to je takový příjemnější, třeba doma jako narozeniny, tak 

co…nemusím uklízet příbory, že jo, měl bych mít volno, nemusím tolik pracovat, 

protože jsou narozeniny, prostě nic extra, žádná oslava narozenin jako v USA 

(smích). To chce prostě něco, mě se když tak už líbí, když je nějaká, když na ty 

narozeniny můžu dělat něco, co mě třeba baví, co se mi líbí, už teda nevím co, ale 

vím, že moje partnerka něco takového teďka v minulých letech zařídila, ale já už si 

fakt nevybavím co. Ale stejně tak jak já nerad nakupuju dárky, tak je mi líto i těch 

ostatních, že musí něco vymýšlet. Já jako rád koupím, udělám radost, ale to už je pak 

zas ten druhej problém, protože nic mi není dost dobrý. No ale tak spíš je vesměs 

negativní k těmhle nějakým, jak říkám, těmhle no právě rituálům. Já mám rád všední 

dny, kde nejsou žádné takovéhle rituály. 

A: Ale ve všedních dnech je taky spousta rituálů. 

M: I když samozřejmě, zrovna jsem to chtěl říct. Já teďka jsem mluvil o rituálech ve 

smyslu třeba narozeniny, Vánoce, ale rituál je třeba i to, že člověk si čistí zuby. Ale 

já jsem myslel jako tamty. 

A: No a jaký máš teda vztah k těm každodenním rituálům? 

M: No to jsou takové ty rituály, že člověka ani nenapadne, že jsou to rituály, že jo. 

Tak to mám asi jako s každou normální záležitostí. To co je mi příjemné a dělám to 

rád, tak to prostě se mi líbí. To není jako příprava nějakého státního svátku, to dělám 

tak sám od sebe, takže to asi dělám rád, to vůbec nedělám z donucení, takže tyhle 

rituály jsou úplně v pohodě. Pokud by mi bylo něco nepříjemného tak to asi nedělám, 

si myslím. Ale pak můžou být nějaké takové víc rituály, tak u takovýchhle rituálů 

bych se třeba bál, aby to pak nepřerostlo ve stereotyp. Ale teď si nevybavuju nějaký 

rituál, který by mi třeba už vadil nebo by mě nudil a už by mě otravoval. 

A: A poslední otázka k tomuhle tématu. Když ty Vánoce teda nemáš rád, tak 

bereš je teda jako nějakou nutnou povinnost? Slavil bys je i sám od sebe nebo 

by ses na ně radši vykašlal? 

M: Já nevím, já se obávám, že já bych to asi dělal sám od sebe, ač nerad. Já to 

nedělám jako kvůli někomu nebo pro někoho, i když kdo ví, jaký by to bylo, 

kdybych byl sám poustevník. Já si myslím, že pokud máš kolem sebe nějaký lidi, tak 

tomu asi neunikneš, jo, ale já stejně si myslim, že prostě i když to nesnáším, tak by 
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asi bylo divný, kdyby to nebylo, jestli to tak můžu nějak říct. Já nevím, já mám 

takový pocit, jako když si představím tu situaci, jo, že prostě je toho dvacátýho 

čtvrtýho prosince a nic se neděje a já to ignoruju, tak ta představa je taková divná 

prostě. Nevim no, chtělo by to vyzkoušet (smích). Takže vlastně nevím, jestli je to 

povinnost…prostě to děláme, protože se to dělá, jiná možnost asi není nebo se 

nejsem schopen k ní rozhoupat, prostě není, v mojí situaci určitě a tak to prostě 

přetrpím. 

A: Tak jo. Tak mi řekni, co si myslíš o svatbě obecně? 

M: Obecně? No tak já nevím obecně…no tak se sňatkem se pojí strašná spousta 

právních následků jako je třeba společný jmění manželů nebo to, že o sobě můžou 

dostat informace v nemocnici a tak, že jo. Tak určitě to nějaký smysl má. Pak i 

nějaký ten rozměr symbolický. 

A: A ten pro tebe znamená co? 

M: No mě vadí ten rituál, ta svatba. Stejně tak jako mi vadí všechny rituály, tak mi 

vadí i ta svatba. Ale obecně… no já osobně se jí děsím, ale tak obecně, když se nad 

tím zamyslím, že jo, tak to asi má svoje opodstatnění a tak jako mi to nevadí, ale já 

se toho děsím, potažmo manželství. 

A: Takže tobě vadí konkrétně ten den svatební? 

M: No…to máš jako narozeniny, to máš jako Štědrej den, tak tohle máš taky jako 

něco symbolickýho a významnýho. Tak k tomu všemu mám stejnej vztah v podstatě. 

A: Takže kdyby šlo jen o to, že podepíšeš někde nějaký papíry v džínách, tak je 

ti to jedno? 

M: No nevím, jestli jedno, ale rozhodně bych to nesl líp a rozhodně bych se toho 

tolik neděsil jako toho šílenýho rituálu, jakým svatba je. 

A: A myslíš teda, že může být svatba něčím dobrá nebo je to zbytečnost? 

M: Jako já myslím, že těm lidem to může být jedno, jestli maj podepsanej papír nebo 

ne. Jako je fakt, že když maj děti, tak je to divný, když žijou na hromádce a děti se 

jmenujou jinak než rodiče a není ta rodina jako institucionalizovaná, jo ale to je 

strašně složitý. Když si vezmu, že spolu prostě dva lidi žijou třeba deset let, bydlej 

spolu, maj vztah, maj se rádi, prostě všecko a pak je ten sňatek a pak spolu zase žijou 

úplně stejně jako doteď, tak ta svatba v podstatě žádný význam, kromě nějaký 

symboliky prostě nemá. A já si myslím, že abych někomu dokázal, že ho mám rád, 
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tak si ho nemusím brát. A prostě, ačkoliv to tak třeba není, tak dokud nejsme vzatý, 

tak má pocit, že je všechno fajn, mám pocit, že mám, že nejsem nějak uvězněnej 

v nějakým vztahu, že jsem pořád jakoby svobodnej a o to víc je to lepší vztah. 

Kdežto když je manželství, tak už mám pocit, že už jako, že se to prostě tím zkazí, že 

najednou mám pocit, že jsem nějak vázanej někde a to úplně kazí radost z toho 

vztahu. Jako mám pocit jako bych byl někde za trest nebo ve vězení (smích). Mám 

pocit, že k tomu člověk musí dospět. A já si myslím, že k tomu dospěju, ale to prostě 

přijde s věkem samo. Ale do tý doby, dokud prostě mám pocit, že na to ještě nejsem 

zralej, že ještě nechci a byl bych k tomu nucenej, tak to by bylo úplně, to by byl 

začátek konce. 

A: A chceš se jednou oženit? 

M: Já to nechci podle toho, co bych měl nebo co se všeobecně dělá. Já prostě když 

k tomu dospěju, když k tomu dozraju, tak jo, ale když k tomu nedozraju prostě ne. 

A: Takže to pro tebe teď není nijak důležitý? 

M: Momentálně ne. Absolutně ne zatím. Ale tak jako je fakt, že je to takový divný 

být v šedesáti sám, takže chci říct jakože věřím, že k tomu dozraju. Jako samozřejmě 

nechci bejt v šedesát sám, ale můžeme bejt jako drun a družka, že jo. Ale já jsem 

takovýhle věci nikdy neřešil, nikdy jse o tom nepřemejšlel, protože z toho mám 

hrůzu, tak se to snažím nějak vytěsnit. 

A: A tu hrůzu máš teda jenom z toho dne, z tý svatby nebo jako z toho 

manželství? Že se třeba potom něco změní? 

M: No pokud by se potom nic nezměnilo…já mám strach prostě, že spoustu vztahů 

je úplně v pohodě všechno, šťastný a pak se vzali a od tý doby to šlo do kytek. 

Takových případů je spousta a toho já se bojím. 

A: A myslíš si, že je dobrý, že něco jako manželství vůbec existuje? 

M: Jo. 

A: A bojíš se třeba rozvodu a toho, že by tvoje děti vyrůstaly v tom, v čem ty? 

M: No to rozhodně. To bych jim teda rozhodně udělat nechtěl. To já bych se určitě 

nechtěl rozvádět. No takže abych to nějak zrekapituloval. Svatby se děsím, jako toho 

konkrétního rituálu stejně jako všech rituálů, jako Vánoc a narozenin, promoce a 

nevím koho všeho, manželství, toho se děsím zatím taky, ale věřím, že jednou 
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dozraju k tomu, že se budu chtít oženit, a když už se ožením, tak se určitě nebudu 

chtít rozvádět. Určitě bych chtěl mít ve stáří někoho blízkýho a děti. 
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Rozhovor 5 - Dominik, 25 let 

A: Můžeš mi teda říct, jak to vypadalo v dětství, než se vaši rozvedli, u vás? Měli 

jste nějaký každodenní rituály, něco co by se často opakovalo? 

D: Hmm (přemýšlí)…tak to prakticky vůbec. Nic takovýho si moc nepamatuju. 

Jenom teda vím, že jsem spal s rodičema v posteli, to si pamatuju. To bylo, když 

jsem teda byl jako hodně malej a pak někdy teda jako i dýl. A taky vstávání do 

školky a pak do školy. To mě budila vždycky máma ráno. Rozhrnula závěsy a řekla, 

ať jdu snídat, že jo. 

A: A co třeba nějaké společné jídlo? 

D: Tak to asi ne, to si nepamatuju. Možná jenom společný oběd vždycky o víkendu 

vlastně. To neexistovalo, že bych jedl třeba u sebe v pokoji nebo tak. Ale to bylo jen 

o víkendu, přes tejden jsme jedli normálně každej sám. Ale stejně v tom nebyl moc 

rozdíl, jsme si spolu nijak ani nepovídali nebo tak. 

A: A když jsi šel spát, tak tě nějak ukládali, dávali jste si třeba pusu na dobrou 

noc? 

D: Pusu na dobrou noc jsme si nedávali. A ukládala mě máma, jen když jsem byl 

úplně malej, pak mi prostě řekla ať jdu spát a řekla mi dobrou noc. 

A: A něco jiného, co byste dělali společně ať už v týdnu nebo o víkendu? 

D: Já nevím, my jsme spolu nic asi nedělali. Ani jsme nikam moc nejezdili třeba na 

výlety nebo tak. Jenom jsme třeba spolu všichni koukali na televizi večer, ale já jsem 

pak musel jít spát. 

A: Dobře. A můžeš mi teda říct, jak u vás probíhaly třeba Vánoce nebo 

narozeniny? 

D: No tak nebylo to nic zvláštního. Na Vánoce máma celej den vařila (úsměv).  

Žádný extra zvyky jsme nedodržovali, máma na to prostě není. Prostě byla normální 

večeře, salát a kapr, že jo, no a pak pod stromkem dárky, jinak nic. Jo a ještě jsme 

měli vždycky pravej stromek na Vánoce, žádná umělotina, to ne (úsměv). A 

narozeniny jsem nikdy neslavil. Maximálně jsem dostal třeba peníze, jinak nic. 

A: A existovaly u vás nějaké jiné pravidelné věci, které byste jako rodina během 

roku dělali? 

D: Hele to bohužel. My nic takovýho neměli nebo si nic takovýho teda nepamatuju. 
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A: A jaký jsi měl v té době vztah třeba k těm Vánocům? 

D: No jako Vánoce jsem měl rád. Si pamatuju, že jsem se vždycky těšil moc na 

Vánoce, protože jsem fakt věřil na toho Ježíška a že mi přinese spoustu dárků. Ale na 

nějaký konkrétní moment z oslav nebo tak si nepamatuju. 

A: A jak to bylo, když to mezi vašima začalo skřípat? 

D: Tak já nevím, já si nic takovýho moc nepamatuju. Naši se hádali vždycky. Možná 

jen, že jsem byl víc sám s mámou, že byl táta asi i víc pryč. 

A: A co třeba u těch víkendových obědů? Ty byly pořád společný? 

D: Tak jako když byl táta doma tak jo. Ale je fakt, že někdy doma nebyl, tak to bylo 

jen s mámou. 

A: A co třeba ty Vánoce v téhle době? Byly tam nějaké změny? 

D: Ne, to bylo stejný všechno, dokud byli naši spolu. 

A: No a jak to teda vypadalo po rozvodu z hlediska těch každodenních rituálů? 

D: No tak byl jsem sám s mámou a ne s oběma rodičema, že jo. Takže ty věci, jako 

že mě budila, byly stejný, ale táta s náma nebyl, tak i ty obědy o víkendu jsme byli 

sami s mámou. A taky jsme se s mámou přestěhovali. Ale hlavně byly změny v tom, 

že rodiče se moc jako nemuseli, tak to byla spíš taková trapná situace pro všechny, 

když se setkali, ale já to už tehdy vnímal, i když si ostatní mysleli, že ne. 

A: A co ty Vánoce, byly tam nějaký změny? 

D: No, změny byly určitě. Vánoce jsem pak slavil jenom s mámou, ale jinak se nic 

nezměnilo, máma to moc neřešila. Jen jsme potom po večeři vždycky chodili teda 

navštívit ještě tetu se strejdou, kteří bydlí naproti nám. 

A: A u těch narozenin? 

D: To vůbec. Ta máma na to prostě fakt není, tak jsme to neslavili. Jen jsem dostal ty 

peníze od táty, jinak nic. (tváří se smutně a mlčí) …je teda fakt, že mě to mrzí, že 

jsme to neslavili. Ostatní třeba měli dort a dárky a jezdily k nim babičky a u nás nic 

takového prostě nebylo. Prostě se to přešlo, den jako každej jinej. 

A: A jaký jsi k tomu měl vztah v té době? K těm Vánocům? 

D: No jako upřímně řečeno jsem si bez toho dokázal poradit… Byl jsem jedináček a 

poměrně takovej tichej, takže jsem byl stejně vždycky nejradši sám. Ale jako 

samozřejmě mi to bylo líto, že už spolu nejsme všichni, že jo. 
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A: A jak to máš teď? Jaký máš vztah k Vánocům a narozeninám a tak? 

D: No dneska je mám celkem rád. 

A: A je to pro tebe spíš radost nebo to bereš jako nějakou povinnost? 

D: Určitě radost. I když občas si teda vzpomenu na ty trapný situace z dětství a tak 

no, ale tak není to tak, že bych to dělal jako, že musím a vyloženě mi to vadilo to ne. 

Ale jako samozřejmě to už není takový, jako když jsem byl malej. 

A: A jak ty oslavy teď vypadají? S kým je teď slavíš? 

D: Vánoce slavím prakticky jen s mámou a ostatní oslavy ani moc neděláme. Ale až 

budu mít vlastní rodinu, tak se na to moc těším. To bych chtěl dodržovat i nějaký ty 

zvyky, jako třeba jsem slyšel, že někde jedí při svíčkách, tak to se mi moc líbilo, tak 

to bych chtěl. A chtěl bych taky slavit narozeniny svých dětí, až budu mít. Aby měly 

dort a dárky a oslavu a tak, to se fakt moc těším. 

A: No… a co si obecně myslíš o rituálech a dodržování nějakejch tradic ve 

společnosti? 

D: No tak určitě je to dobrá věc. Utužuje to rodinu a přátelství si myslím. Lidi maj 

díky tomu důvod se scházet, i když by si na to jinak třeba čas nenašli, že jo. A je to 

hezký, když je v tom kalendáři něco, na co se můžeš třeba těšit. Že není každej den 

takovej obyčejnej, že je to něco zvláštního a lidi se sejdou a tak. 

A: A co si myslíš o svatbě? 

D: No já to beru jako určitej životní krok. Je to určitej posun dopředu v životě, jestli 

to tak můžu říct. A je to jako dobrý, že se i ten vztah někam posune. Hlavně mi to 

přijde důležitý, když jako ty lidi chtějí mít děti, že jo. 

A: A ty se chceš někdy oženit? 

D: Určitě se chci jednou oženit. Protože budu svoji budoucí manželku milovat, že jo 

(úsměv). Spíš mi vadí takovej ten přístup, že spousta lidí se bere, protože by jako 

měli a né protože chtějí, že jo. Ale v nejbližší době nic takovýho neplánuju (smích). 

To až tak za pár let, až najdu tu pravou a budu s ní chtít mít děti. 

A: A co si myslíš o manželství? 

D: Já si myslím, že když se dva rozhodnout žít spolu v manželství, tak je to jejich 

věc. I s výhodama a nevýhodama. Nikdo by se do toho neměl nutit. Ale myslím si, že 

to k životu patří, žít v manželství. I když to třeba může nevyjít. 
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A: A bojíš se, že by ti to třeba mohlo nevyjít, když se to stalo vašim? 

D: No tak určitě tam jsou nějaký obavy, že vím, jak to může dopadnout, ale to by 

člověk nesměl dělat nic, kdyby se pořád jenom strachoval, že to nevyjde. Stát se to 

může, ale člověk by do toho neměl jít s tím, že to nevyjde. 

A: A ty osobně bys chtěl jednou žít v manželství? Je to pro tebe důležité?  

D: Tak do budoucna určitě, ale základní stavební kámen to pro mě určitě není. Pokud 

bych s někým žil na psí knížku, taky to nebude žádná tragédie, že jo. Ale na druhou 

stranu si myslím, že pokud mají dva dítě a mají se rádi, tak by se asi vzít měli. Takže 

to pro mě docela důležitý asi je, no. 
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Rozhovor 6 - Pavlína, 24 let 

A: Tak…můžeš mi teda říct, jak to bylo v dětství před rozvodem s těma 

každodenníma rituálama, o kterých jsem ti říkala? Pamatuješ si něco takovýho? 

P: No táta pracoval hodně, takže nebyl moc doma no…pamatuju si pusu na dobrou 

noc, tu jsme dostávali každý den. No jinak já nevím no (přemýšlí)…jeden z rituálu 

byla vlastně společná vana se ségrou před večeří. To jsme se vždycky se ségrou 

spolu koupaly a hrály si v tý vaně, pak byla ta večeře a pak večerníček vždycky no a 

pak postel, že jo (úsměv). 

A: A jak vypadala ta večeře? Jedli jste spolu všichni? 

P: No většinou jo, když jsme teda všichni byli doma, ale často jen s mámou, protože 

byl táta dlouho v práci. O víkendu jsme spolu taky obědvali, když jsme byli všichni 

doma. No a pak po tý večeři jsme se všichni koukali na ten večerníček taky spolu. 

A: A jak vypadalo to, když jste šly se ségrou spát? 

P: No naši řekli, ať už jdeme spát, dali nám oba pusu a šlo se, že jo (úsměv). 

A: A bylo něco, co byste spolu dělali všichni jako rodina, kromě třeba toho 

společného jídla? 

P: Hele to asi ne, to si nic takovýho nepamatuju. My jsme neměli moc peněz, tak 

jsme nikam ani moc nechodili ani nejezdili třeba na výlety nebo tak. 

A: A jak se u vás slavily třeba Vánoce nebo narozeniny? 

P: No narozeniny a Vánoce jsme slavili pěkně. Na Vánoce jsme měli stromek 

s prskavkama, koledy a tak. 

A: Tak mi prosím tě řekni, jak třeba ty Vánoce vypadaly od rána do večera. 

P: No tak ráno byla normálně snídaně, ale jen taková malá, abysme viděli prasátko, 

že jo. No a pak pohádky, na ty jsme koukaly se ségrou, oběd a a pak jsme šli všichni 

na procházku. No a večer byla večeře, tak to jsme měli všechny takové ty zvyky jako 

šupiny pod talířem, koledy a kapra se salátem. No a po večeři se zazvonilo na 

zvoneček a šli jsme rozbalovat dárky. 

A: A s kým jste ty Vánoce slavili? 

P: No jen sami ve čtyřech. 
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A: A co ty narozky, ty vypadaly jak? 

P: No když jsem byla malá, tak byly narozeniny s dortem. To mám i fotky 

z narozenin, ale pak jak se naši rozvedli, tak už jsem dort nikdy neměla, ani fotky 

nemáme. No a samozřejmě byly dárky. 

A: A s kým vším jste to slavili? 

P: Taky jen s našima a ségrou. 

A: Dobře. A existovaly nějaké jiné pravidelné věci, které byste jako rodina 

během roku dělali nebo dodržovali? 

P: Hele nepamatuju si…fakt mě nic nenapadá. 

A: A jaký jsi k tomu měla v tý době vztah? K těm Vánocům a narozeninám 

myslím. 

P: No těšila jsem se samozřejmě. Hlavně na dárky (smích). 

A: A jak to teda bylo, když to mezi vašima začalo tak nějak skřípat? Změnilo se 

něco z těch každodenních věcí třeba? 

P: No já si moc nepamatuju žádný období, kdy by to skřípalo. Jako možná se trochu 

víc hádali, ale on táta stejně nikdy nebyl moc doma, tak v tom velkej rozdíl nebyl. 

Ani v těch rituálech. Když byl doma, tak jsme spolu třeba jedli a když nebyl, tak ne 

no. 

A: A byl nějaký rozdíl třeba v těch oslavách? 

P: Ne, to vůbec, to bylo úplně stejný všechno, dokud byli naši spolu. 

A: Takže tvůj vztah k tomu se asi nijak moc nezměnil, co? 

P: To ne. 

A: A jak to bylo po rozvodu? Jak to bylo třeba s těma každodenníma 

rituálama? Byly tam nějaký změny? 

P: No já osobně si myslím, že hned po rozvodu tam žádný změny moc nebyly, to asi 

až pozdějš. Samozřejmě teda kromě toho, že táta už s náma nebyl. Pamatuju si 

mámu, když nám dávala pusu na dobrou noc, ještě když mi bylo asi deset, ale pak už 

asi nikdy jsem od ní pusu nedostala. A se ségrou jsme se koupaly spolu, jen do věku 

kdy jsme se vešly spolu do vany, ale to nevím, kolik mi bylo. Největší rozdíl byl asi 

ten, že jsme prostě za tátou chodily do jeho nový rodiny, to bylo často, určitě každý 

týden. 
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A: A co změny v těch každoročních rituálech? Jak vypadaly Vánoce a 

narozeniny po rozvodu? 

P: Slavili jsme všechno dvakrát. Ale popravdě kromě nošení bonbónů do školy jsme 

narozky moc neslavili. Táta nám dal dárek, jen když jsme ho viděli někdy brzo 

kolem těch narozenin, protože on má těch dětí docela hodně, museli jsme si dárek od 

něj vždycky vyzvednout...pokud ne, nedostali bychom. Já si vlastně nepamatuju 

žádnou oslavu mých narozenin po rozvodu vůbec až do věku asi devatenácti, kdy mi 

přítele maminka upekla dort a já se rozbrečela, když jsem ho viděla a rok nato jsem 

si nepamatovala, že jsem kdy nějakej dort dostala. Prostě jsem vytěsnila tu 

vzpomínku, páč mi to připomnělo víc fakt, že jsem nedostala dort už strašně dlouho, 

než že jsem konečně ten dort dostala. Já nikdy narozeniny neměla ráda, nikdy jsem je 

nechtěla slavit a vždycky jsem se je snažila tajit a pak jsem se udolávala v slzách 

pocity, že mě nikdo nemá rád, páč nikdo neví, kdy jsou moje narozeniny. A bohužel 

v tomhle jsem fakt dobrá. Loni na moje narozeniny skoro všichni zapomněli...táta mi 

poslal e-mail, přítel mi zavolal, ale nemohla jsem ho vidět, páč jsem byla celej den 

v práci jako au-pair a ta rodina na moje narozeniny zapomněla a nevzpomněla si 

ještě dalších pět dní. Letos na moje dvacátý pátý narozeniny je první rok vůbec, kdy 

jsem se rozhodla narozky oslavit a sezvala jsem kamarády a půjdem na večeři a do 

hospody. Ale stejně…většině z nich jsem zatajila, že to jsou moje narozeniny. No…a 

na co ses to ještě ptala? 

A: Na Vánoce. Jak vypadaly po tom rozvodu? 

P: No slavili jsme je dvakrát, nejdřív s mámou a pak jsme druhý den šli k tátovi. 

S tou mámou to bylo stejný ty zvyky všechny a u táty už pak nebyla štědrovečerní 

večeře, ale spíš oběd a pak ty dárky. Ale taky to každej rok bylo všechno stejný u 

toho táty pak. 

A: A jakej jsi v tý době po tom rozvodu měla k těmhle rituálům vztah? 

P: Na Vánoce jsem se vždycky těšila, všechno kolem Vánoc mi vždycky dělalo 

radost. Vánoce jsem prostě vždycky měla moc ráda, páč já mám hodně ráda hledání 

perfektního dárku pro moje blízký kamarády a rodinu a vždycky mě moc těšilo, když 

se dárek líbil. No a narozeniny jsem se snažila ignorovat. 
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A: A jak to máš teď s Vánocema, narozeninama a tak? 

P: No co se týká slavení v rodině...s mámou neslavíme skoro nic, jen ty Vánoce. A o 

její narozeniny jsem já ji vždycky navštívila a dala jí dárek no. A o moje narozeniny 

mi ona zavolala a pozvala mě k ní a někdy uvařila něco dobrého. Teď jak jsem 

v zahraničí, tak je to složitější. Loni mi třeba máma poslala zprávu na facebooku až 

někdy kolem jedenácti v noci, takže já šla spát se slzama v očích s tím, že na mě 

máma zapomněla... Já narozky nesnáším. Pro mě mají negativní význam v tom, že 

jsem ten, kdo je v centru pozornosti a já si nemůžu pomoct, ale vždy mi to akorát 

připomíná všechny členy rodiny a kamarády, kteří na mě nemyslí nebo neví, že mám 

narozky. A přitom já si za to můžu sama, páč mé narozky tajím, jak můžu a dokonce 

i na facebooku jsem si je vymazala. S tátou jsou narozky jiné, protože jsme si od něj 

vždycky dárek jen vyzvedávali někdy po těch narozeninách. Nějak s ním nemám 

narozky toliko spojený. Samozřejme se těším, až mi zavolá...no ale telefon od mámy 

by mě potěšil víc. 

A: A jak teď vypadají ty Vánoce u tebe? 

P: Vánoce se pořád snažíme slavit stejně tradičně. Slavím je teda s mámou zvlášť a 

s tátou zvlášť a oba se moc snaží mi Vánoce zprostředkovat, jak moc můžou. 

Například letos jsem se domů o Vánoce nedostala a přiletěla jsem domů až v lednu a 

oba měli doma cukroví a stromek a dárky a táta dokonce s rodinou připravili celej 

Štědrej den se všema tradicema od procházky po obědě, až po tradiční večeři, šupiny 

pod talířem a tak. Všechno prostě jak má být. Vánoce mám prostě ráda, ty jsou fajn. 

A: Tak mi ještě řekni, co si obecně myslíš o rituálech a dodržování nějakých 

tradic ve společnosti? 

P: Já si myslím, že tradice jsou neuvěřitelně důležitý a bez nich nejsme, kdo opravdu 

jsme. Ty tradice, který si v sobě neseme jsou plný vzpomínek a jistoty a pomáhají 

nám vytvořit takovej speciální čas. Bez vánočních tradic by Vánoce nebyly 

Vánoce...každá rodina, každý město, každý stát má jiný tradice a rituály a je moc 

důležitý, že se o nich mluví, ukazujou se, lidi přijímaj třeba i nový a vytvařej nový. 

Například tradice a rituály, na který jsem já zvyklá, prostě vždycky budou nějakým 

dílem přítomný v mým životě, přítelovy tradice taky a společně si vytvoříme nějakou 

směsici těchhle tradic a najdeme si i vlastní rituály, který nám vyhovujou. Bez nich 
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by společnost byla taková smutná a chaotická. Tradice a rituály jsou něco, na co se 

prostě můžeme spolehnout, že jo. 

A: Tak jo…a co si myslíš o svatbě? 

P: No myslím si, že svatba je velmi důležitá a má ohromnou roli ve společnosti. Jen 

některý lidi si toho toliko nevážej a lehkomyslně se berou a rozváděj na místo delšího 

vztahu, kdy by spolu ten pár bydlel a vyzkoušel si, jaký to bude, byli spolu pár let, aby 

se opravdu poznali a věděli, že to bude klapat a to i potom, až ta prvá zamilovanost 

trochu vyprchá. By nebylo toliko rozvodů. 

A:  A chceš se ty někdy vdát? 

P: Chci se vdát, o tom není pochyb, pro mě je manželství a svatba velmi důležitá. Já 

chci být připoutaná k tomu, koho miluju a s kým chci být po zbytek života, chci mít 

prstýnek a jeho jméno, chci být hrdá na to, kdo je můj manžel a chci, aby mé děti měly 

víru v manželství a vztah jejich rodičů. Nikdy bych se nevdala za někoho, o kom bych 

si nebyla jistá, že to spolu budeme umět vždycky nějak zvládnout. Můj manžel bude 

někdo, na koho se mohu spolehnout i v nesnázích a pokud ve vztahu půjde do tuhého, 

tak on mi pomůže to dát všechno do pořádku. A naše svatba bude veliká oslava se 

všema našima kamarádama a rodinou. I kdyby to bylo na třikrát a ve třech různých 

zemích (úsměv). 

A: A co si myslíš obecně o manželství? 

P: Manželství obecně je moc důležitý. Je to způsob jak říct tvému partneru i celému 

světu, že ta osoba, kterou si bereš, je ta osoba, se kterou chceš být po zbytek tvýho 

života. 

A: A chceš ty žít v manželství? Je to pro tebe důležitý?  

P: Chci žít v manželství, a to napořád a nikdy se nerozvést. Chci být prostě paní. Do 

konce mého života, mít manžela po boku a podporovat jeden druhého, mít spolu děti. 

Pro mě je hodně důležitý, že celý svět ví, že já a můj manžel se máme rádi, patříme 

k sobě, věříme vztahu a jsme kamarádi. Ten prstýnek na ruce znamená hrozně moc. 

 

 


