
PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Orientační soubor otázek polostrukturovaného rozhovoru

Pojímání gcv
Jak vychováváte své dítě/děti?
Myslíte si, že je vaše rodina jiná než většina ostatních? V čem? Týká se to nějak výchovy dětí?
Jak si gvc představujete/či přímo definujete? Jak by podle vás měla probíhat gcv? 
Jak se stalo, že jste začal/a přemýšlet o gcv (až v souvislosti s narozením dětí)?
Domníváte se, že se vám gcv daří?

Naplňování gcv
Popište mi prosím váš běžný den s dětmi. 
Jak trávíte čas s dítětem/dětmi? Co děláte? Jak rozhodujete, co budete dělat? Liší se to podle toho, 
když jste všichni pohromadě a když jste sami? 

Jak si s dětmi/dítětem hrajete? Jaké hry hrajete? 
Podle čeho/jak  vybíráte  hračky? Jaké  hračky vybíráte?  Jak probíhá nákup hraček?  Jaké hračky 
nechcete, aby vaše dítě mělo? Co děláte, když chce/dostane dítě hračku, kterou vy nechcete? 
Jak vybíráte dětské knihy a filmy? Zájmové aktivity pro děti? Oblečení?
Co se děje, když děti poruší nějaká pravidla? Jak dětem stanovujete pravidla? Jaké používáte 
pochvaly, tresty?

Pozorujete, že se nějak váš způsob výchovy proměňuje/proměnil u jednotlivých dětí? I v souvislosti 
s tím, jestli je dítě dívka nebo chlapec?
Liší se (lišila by se) gcv podle toho, jestli je dítě dívka nebo chlapec?

Spolupráce rodičů na výchově
Jak si s partnerem/kou dělíte péči a povinnosti o dítě? Jakou péči/povinnosti zastáváte? Jaké váš 
partner/ka? Jak se na tom domlouváte? Podílí se na péči někdo další?

Rodina a okolí
Jak okolí reaguje na váš způsob výchovy?
Jaké situace zažíváte (s institucemi, okolím, médii) kvůli tomu, že chcete vychovávat genderově 
nestereotypně? Jak, s kým?
Na jaké překážky spojené s gcv v běžném/každodenním životě narážíte? Co vám přináší těžkosti?
Jak tyto konflikty/překážky řešíte?
Kdo/co vás ve výchově podporuje?
Slevili jste v průběhu výchovy ze svých nároků na gcv?
Jak se domlouváte ohledně gcv se svým okolím? Např. hlídání, interakce na dětských hřištích apod.
Jak do vaší výchovy zapadla školka (mateřská centra...)? Podle čeho jste ji vybírali?

Jste spokojená/ý s tím, jak gcv praktikujete? Co by šlo dělat jinak?
Proč je podle vás genderově citlivý způsob výchovy důležitý? Proč tak chcete vychovávat?



Příloha č. 2

Ukázka přepisu rozhovoru s Berenikou

T: Tak jestli bys mi mohla říct, jak vychováváš svoje děti?

R: Jako teď uhm...

T: Co je třeba při tom jakoby pro tebe důležitý, nějak obecně.

R: Úplně obecně, teda ne z... Já si myslím, že nej uhm, já myslím, že nej nebo nejdůležitější, já 
myslím, že to je hrozně moc věcí, že nejde říct, jako že jsou třeba tři nějaký věci jako na kterejch se 
to dá postavit, ale já bych řekla, že jako určitě hrozně důležitý je příklad. Jenom prostě furt mít na 
paměti, že to dítě tě jako pořád sleduje nebo sleduje, pozoruje tě a napodobuje. A někdy jako je to 
jakoby hrozně komický a takový jako legrační, jo, protože vlastně ona dělá věci, který vlastně 
vůbec jakoby nedávaj žádnej význam, ale právě na tom si hrozně moc uvědomuju, že fakt prostě 
sleduje a vlastně všechno všechno opakuje. Takže určitě příklad a potom si myslím, že hrozně 
důležitá je láska. V tom smyslu samozřejmě jakoby láska a pozornost. Aby aby vždycky věděla, že 
že má jistotu toho citu, že nikdy nezůstane sama a že vždycky jako, když se rozbrečí, tak vždycky 
najde někde nějakou náruč, která ji utiší, že zkrátka jakoby uhm jistej jistej pevnej cit, kterej kterej 
jako může k někomu nebo teda ke mně. Pak si myslím, že jsou pravidla, to je hrozně důležitý. (...) 
Ehm protože si myslím, že to dítě by se mělo pohybovat v nějakým rámci, kterej je úplně jako jasně 
vymezenej a že je jasný, že když to pravidlo překročí, tak co bude následovat nebo že bude něco 
následovat a pokud možno asi, co to bude jako. Pokud já neudělám tohle, co mám, tak za to bude 
tadyten trest. To bych možná řekla, že jsou takový tři hlavní věci (tázavě). Takový no...

T: A myslíš, že se tvoje rodina nebo vaše rodina nějak odlišuje od ostatních?

R: No, myslím, že jo (smích). Určitě, určitě tím, že vlastně jsme dvě ženy, tak (...) to je trošku jako 
jiný než je ten standard, no. Ale (...)...

T: A týká se to třeba nějak i výchovy děti, že máš pocit, že v tom se nějak odlišujete od 
ostatních rodin?

R: Hmm (...) jako to je hrozně těžký jako jako takhle to říct jako jako čím se odlišujeme od 
ostatních rodin, protože to je hrozně širokej pojem, vlastně.

T: A myslíš, jenom že třeba v tý výchově se nějak jako odlišujete?

R: Díky tomu, že jsme dvě lesby.

T: Nenene, spíš jestli ty to nějak jako vnímáš, že tvoje výchova je nějakým způsobem jakoby 
jiná...


