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Příloha 1 

Dotazník 

 

Jmenuji se Rút Vávrová, jsem studentkou oboru Sociální pedagogika na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity 

v Praze a zajímá mě, jak dnešní čeští dospívající vidí své rodiče, co si o nich myslí a které faktory toto vnímání 

ovlivňují. Proto velmi ocením Vaši spolupráci na tomto výzkumu. 

Dotazník je anonymní, údaje, které v něm uvedete, nebudou poskytnuty dalším osobám a budou použity pouze 

pro potřeby mé diplomové práce. 

Proto prosím o pravdivé a samostatné vyplnění všech položek v dotazníku a předem děkuji za Vaše odpovědi. 

 

Pohlaví (zakroužkujte):       žena  –  muž                            Věk: 

 

Typ školy, kterou studujete (zakroužkujte):  

a) základní škola       b) gymnázium       c)střední odborná škola       d) střední odborné učiliště      e) vysoká 

škola 

 

Žijete v domácnosti spolu s (zakroužkujte): 

a) oběma rodiči                                                            b) jedním rodičem                                   

c) vlastní matkou a nevlastním otcem                      d) vlastním otcem a nevlastní matkou                            

e) jiné – jaké? ………………… 

 

Máte sourozence?(zakroužkujte) 

a) ano – mladší       b) ano - starší              c) ne 

  

Instrukce k vyplnění: dotazník vyplňte pro rodiče, které považujete za „vlastní“. Tzn. ty, o kterých přemýšlíte, 

jako o rodičích. Nemusí s Vámi žít oba v jedné domácnosti. Pokud za „vlastního“ považuje nového partnera/ku 

jednoho ze svých rodičů, vyplňte dotazník pro něj. Nejste-li z vážných důvodů schopni ohodnotit oba rodiče, 

hodnoťte pouze toho, kterého můžete.  

 

I. V této části zakřížkujte tvrzení, které nejlépe vystihuje Vašeho otce a Vaši matku: 

vzor pro vyplňování: 

 

1. 

otec 
vždy se na něj mohu 
spolehnout 

spíše se na něj mohu 
spolehnout jak kdy 

spíše se na něj nemohu 
spolehnout 

nikdy se na něj nemohu 
spolehnout 

matka 
vždy se na ni mohu 
spolehnout 

spíše se na ni mohu 
spolehnout jak kdy 

spíše se na ni nemohu 
spolehnout 

nikdy se na ni nemohu 
spolehnout 

2. 

otec vždy mu důvěřuji spíše mu důvěřuji jak kdy spíše mu nedůvěřuji nikdy mu nedůvěřuji 

matka vždy jí důvěřuji spíše jí důvěřuji jak kdy spíše jí nedůvěřuji nikdy jí nedůvěřuji 

3. 

otec 
vždy je schopen udržet 
tajemství  

spíše je schopen udržet 
tajemství jak kdy 

spíše není schopen 
udržet tajemství 

nikdy není schopen 
udržet tajemství 

matka 
vždy je schopna udržet 
tajemství  

spíše je schopna udržet 
tajemství jak kdy 

spíše není schopna 
udržet tajemství 

nikdy není schopna 
udržet tajemství 

4. 

otec 
vždy respektuje 
soukromí  

spíše respektuje 
soukromí jak kdy 

spíše nerespektuje 
soukromí 

nikdy nerespektuje 
soukromí 

matka 
vždy respektuje 
soukromí  

spíše respektuje 
soukromí jak kdy 

spíše nerespektuje 
soukromí 

nikdy nerespektuje 
soukromí 

5. 

otec vždy dodrží, co slíbí spíše dodrží, co slíbí jak kdy spíše nedodrží, co slíbí nikdy nedodrží, co slíbí 

matka vždy dodrží, co slíbí spíše dodrží, co slíbí jak kdy spíše nedodrží, co slíbí nikdy nedodrží, co slíbí 

  

 

otec vždy je trpělivý spíše je trpělivý jak kdy spíše je netrpělivý vždy je netrpělivý 

matka vždy je trpělivá spíše je trpělivá jak kdy spíše je netrpělivá vždy je netrpělivá 



3 

 

6. 

otec vždy je milující spíše je milující jak kdy spíše mě nemá rád vůbec mě nemá rád 

matka vždy je milující spíše je milující jak kdy spíše mě nemá ráda vůbec mě nemá ráda 

7. 

otec 

vždy mě přijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem  

spíše mě přijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem jak kdy 

spíše mě nepřijímá 
takového/ou, jaký/á jsem 

vůbec mě nepřijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem  

matka 

vždy mě přijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem  

spíše mě přijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem jak kdy 

spíše mě nepřijímá 
takového/ou, jaký/á jsem 

vůbec mě nepřijímá 
takového/ou, jaký/á 
jsem  

8. 

otec 
vždy pro mě 
představuje bezpečí 

spíše pro mě 
představuje bezpečí  jak kdy  

spíše pro mě 
nepředstavuje bezpečí   

nikdy pro mě 
nepředstavuje bezpečí  

matka 
vždy pro mě 
představuje bezpečí 

spíše pro mě 
představuje bezpečí  jak kdy  

spíše pro mě 
nepředstavuje bezpečí   

nikdy pro mě 
nepředstavuje bezpečí  

9. 

otec 
vždy mě umí 
povzbudit  

spíše mě umí 
povzbudit jak kdy 

spíše mě neumí 
povzbudit 

nikdy mě neumí 
povzbudit 

matka 
vždy mě umí 
povzbudit  

spíše mě umí 
povzbudit jak kdy 

spíše mě neumí 
povzbudit 

nikdy mě neumí 
povzbudit 

10. 

otec vždy mě podporuje spíše mě podporuje jak kdy spíše mě nepodporuje nikdy mě nepodporuje 

matka vždy mě podporuje spíše mě podporuje jak kdy spíše mě nepodporuje nikdy mě nepodporuje 

11. 

otec vždy mě umí ocenit  spíše mě umí ocenit jak kdy spíše mě neumí ocenit nikdy mě neumí ocenit 

matka vždy mě umí ocenit  spíše mě umí ocenit jak kdy spíše mě neumí ocenit nikdy mě neumí ocenit 

12. 

otec vždy se o mě zajímá spíše se o mě zajímá jak kdy spíše mu jsem lhostejný/á 
jsem mu úplně 
lhostejný/á 

matka vždy se o mě zajímá spíše se o mě zajímá jak kdy spíše jí jsem lhostejný/á 
jsem jí úplně 
lhostejný/á 

13. 

otec vždy je se mnou rád spíše je se mnou rád jak kdy spíše se mnou není rád vůbec se mnou není rád 

matka vždy je se mnou ráda spíše je se mnou ráda jak kdy spíše se mnou není ráda 
vůbec se mnou není 
ráda 

14. 

otec 
vždy ho zajímá, co 
prožívám  

spíše ho zajímá, co 
prožívám jak kdy 

spíše ho nezajímá, co 
prožívám 

vůbec ho nezajímá, co 
prožívám 

matka 
vždy jí zajímá, co 
prožívám  

spíše jí zajímá, co 
prožívám jak kdy 

spíše jí nezajímá, co 
prožívám 

vůbec jí nezajímá, co 
prožívám 

15. 

otec vždy se o mě stará  spíše se o mě stará jak kdy spíše se o mě nestará nikdy se o mě nestará 

matka vždy se o mě stará  spíše se o mě stará jak kdy spíše se o mě nestará nikdy se o mě nestará 

16. 

otec 

vždy mu jsem 
přednější než zájmy 
či práce 

spíše mu jsem 
přednější než zájmy či 
práce jak kdy 

spíše mu nejsem 
přednější než zájmy či 
práce 

nikdy mu nejsem 
přednější než zájmy či 
práce 

matka 

vždy jí jsem 
přednější, než zájmy 
či práce 

spíše jí jsem přednější 
než zájmy či práce jak kdy 

spíše jí nejsem přednější 
než zájmy či práce 

nikdy jí nejsem 
přednější než zájmy či 
práce 

17. 

otec 

vždy je ochoten mi 
pomoct, když 
potřebuji  

spíše mi je ochoten 
pomoct, když 
potřebuji jak kdy 

spíše mi není ochoten 
pomoct, když potřebuji 

nikdy není ochoten mi 
pomoct, když potřebuji 

matka 

vždy je ochotná mi 
pomoct, když 
potřebuji  

spíše mi je ochotná 
pomoct, když 
potřebuji jak kdy 

spíše mi není ochotná 
pomoct, když potřebuji 

nikdy není ochotná mi 
pomoct, když potřebuji 

18. 

otec vždy je smířlivý spíše je smířlivý jak kdy spíše panovačný vždy panovačný 

matka vždy je smířlivá spíše je smířlivá jak kdy spíše panovačná vždy panovačná 

19. 

otec 
vždy dodržuje své 
zásady 

spíše dodržuje své 
zásady jak kdy spíše mu je vše jedno je mu vždy vše jedno 

matka 
vždy dodržuje své 
zásady 

spíše dodržuje své 
zásady jak kdy spíše jí je vše jedno je jí vždy vše jedno 

20. 

otec 
vždy trestá 
přiměřeně 

spíše trestá 
přiměřeně jak kdy spíše trestá nepřiměřeně 

vždy trestá 
nepřiměřeně 

matka 
vždy trestá 
přiměřeně 

spíše trestá 
přiměřeně jak kdy spíše trestá nepřiměřeně 

vždy trestá 
nepřiměřeně 

21. 

otec vždy je spravedlivý spíše je spravedlivý jak kdy spíše nespravedlivý vždy nespravedlivý 

matka vždy je spravedlivá spíše je spravedlivá jak kdy spíše nespravedlivá vždy nespravedlivá 

22. 

otec vždy je důsledný spíše je důsledný jak kdy spíše nedůsledný vždy nedůsledný 

matka vždy je důsledná spíše je důsledná jak kdy spíše nedůsledná vždy nedůsledná 
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23. 

otec vždy je laskavý spíše je laskavý jak kdy spíše nepříjemný vždy nepříjemný 

matka vždy je laskavá spíše je laskavá jak kdy spíše nepříjemná vždy nepříjemná 

24. 

otec 
vždy na mě má 
přiměřené nároky 

spíše na mě má 
přiměřené nároky jak kdy 

spíše na mě nemá 
přiměřené nároky 

nikdy na mě nemá 
přiměřené nároky 

matka 
vždy na mě má 
přiměřené nároky 

spíše na mě má 
přiměřené nároky jak kdy 

spíše na mě nemá 
přiměřené nároky 

nikdy na mě nemá 
přiměřené nároky 

25. 

otec 
vždy sám dodržuje, 
co říká  

spíše sám dodržuje, 
co říká jak kdy 

spíše sám nedodržuje, co 
říká 

nikdy sám nedodržuje, 
co říká 

matka 
vždy sama dodržuje, 
co říká  

spíše sama dodržuje, 
co říká jak kdy 

spíše sama nedodržuje, 
co říká 

nikdy sama nedodržuje, 
co říká 

26. 

otec 
vždy je ochoten mi 
poradit  

spíše je ochoten mi 
poradit jak kdy 

spíše není ochoten mi 
poradit 

nikdy není ochoten mi 
poradit 

matka 
vždy je ochotná mi 
poradit  

spíše je ochotná mi 
poradit jak kdy 

spíše není ochotná mi 
poradit 

nikdy není ochotná mi 
poradit 

27. 

otec 
vždy chci znát jeho 
názor 

spíše chci znát jeho 
názor jak kdy 

spíše nechci znát jeho 
názor 

nikdy nechci znát jeho 
názor 

matka 
vždy chci znát její 
názor 

spíše chci znát její 
názor jak kdy 

spíše nechci znát její 
názor 

nikdy nechci znát její 
názor 

28. 

otec 
vždy ho poslechnu, 
když mě napomene 

spíše ho poslechnu, 
když mě napomene jak kdy 

spíše ho neposlechnu, 
když mě napomene 

nikdy ho neposlechnu, 
když mě napomene 

matka 
vždy jí poslechnu, 
když mě napomene 

spíše jí poslechnu, 
když mě napomene jak kdy 

spíše jí neposlechnu, 
když mě napomene 

nikdy jí neposlechnu, 
když mě napomene 

29. 

otec vždy je trpělivý spíše je trpělivý jak kdy spíše je netrpělivý vždy je netrpělivý 

matka vždy je trpělivá spíše je trpělivá jak kdy spíše je netrpělivá vždy je netrpělivá 

30. 

otec vždy je klidný spíše je klidný jak kdy spíše je výbušný vždy je výbušný 

matka vždy je klidná spíše je klidná jak kdy spíše je výbušná vždy je výbušná 

31. 

otec vždy se umí ovládat spíše se umí ovládat jak kdy spíše se neumí ovládat nikdy se neumí ovládat 

matka vždy se umí ovládat spíše se umí ovládat jak kdy spíše se neumí ovládat nikdy se neumí ovládat 

32. 

otec 
vždy je ochoten se 
mnou diskutovat  

spíše je ochoten se 
mnou diskutovat jak kdy 

spíše není ochoten se 
mnou diskutovat 

nikdy není ochoten se 
mnou diskutovat 

matka 
vždy je ochotna se 
mnou diskutovat  

spíše je ochotna se 
mnou diskutovat jak kdy 

spíše není ochotna se 
mnou diskutovat 

nikdy není ochotna se 
mnou diskutovat 

33. 

otec 
vždy je otevřený k 
rozhovoru o čemkoli 

spíše je otevřený k 
rozhovoru o čemkoli jak kdy 

spíše není otevřený k 
rozhovoru čemkoli 

není nikdy otevřen k 
rozhovoru o ničem 

matka 
vždy je otevřená k 
rozhovoru o čemkoli 

spíše je otevřená k 
rozhovoru o čemkoli jak kdy 

spíše není otevřená k 
rozhovoru čemkoli 

není nikdy otevřená k 
rozhovoru o ničem 

34. 

otec 
vždy je ochoten uznat 
chybu 

spíše je ochoten 
uznat chybu jak kdy 

spíše není ochoten uznat 
chybu 

nikdy není ochoten 
uznat chybu 

matka 
vždy je ochotna uznat 
chybu 

spíše je ochotna 
uznat chybu jak kdy 

spíše není ochotna uznat 
chybu 

nikdy není ochotna 
uznat chybu 

35. 

otec 
vždy je schopen se mi 
omluvit  

spíše je schopen se mi 
omluvit jak kdy 

moc není schopen se mi 
omluvit 

nikdy není schopen se mi 
omluvit 

matka 
vždy je schopna se mi 
omluvit  

spíše je schopna se mi 
omluvit jak kdy 

spíše není schopna se mi 
omluvit 

nikdy není schopna se mi 
omluvit 

36. 

otec 
vždy mi umí odpustit 
a zapomenout  

spíše mi umí odpustit 
a zapomenout jak kdy 

spíše mi neumí odpustit 
a zapomenout  

nikdy neodpustí a chyby 
připomíná 

matka 
vždy mi umí odpustit 
a zapomenout  

spíše mi umí odpustit 
a zapomenout jak kdy 

spíše mi neumí odpustit 
a zapomenout  

nikdy neodpustí a chyby 
připomíná 

37. 

otec 
vždy mě umí 
pochválit  

spíše mě umí 
pochválit jak kdy 

spíše mě neumí 
pochválit 

nikdy mě neumí 
pochválit 

matka 
vždy mě umí 
pochválit  

spíše mě umí 
pochválit jak kdy 

spíše mě neumí 
pochválit 

nikdy mě neumí 
pochválit 

38. 

otec vždy mě vyslechne   spíše mě vyslechne jak kdy spíše mě nevyslechne nikdy mě nevyslechne 

matka vždy mě vyslechne   spíše mě vyslechne jak kdy spíše mě nevyslechne nikdy mě nevyslechne 

39. 

otec 
vždy je ochoten uznat 
jiný názor  

spíše je ochoten 
uznat jiný názor jak kdy 

spíše není ochoten uznat 
jiný názor 

nikdy není ochoten 
uznat jiný názor 

matka 
vždy je ochotna uznat 
jiný názor  

spíše je ochotna 
uznat jiný názor jak kdy 

spíše není ochotna uznat 
jiný názor 

nikdy není ochotna 
uznat jiný názor 
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40. 

otec 
vždy vezme v potaz 
můj náhled na věc  

spíše vezme v potaz 
můj náhled na věc jak kdy 

spíše nevezme v potaz 
můj náhled na věc 

nikdy nevezme v potaz 
můj náhled na věc 

matka 
vždy vezme v potaz 
můj náhled na věc  

spíše vezme v potaz 
můj náhled na věc jak kdy 

spíše nevezme v potaz 
můj náhled na věc 

nikdy nevezme v potaz 
můj náhled na věc 

 

 

II. V této části dopište na volná místa odpovědi: 

Popište pěti slovy vlastnosti, nebo chování, které vystihuje Vašeho otce: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Popište pěti slovy vlastnosti, nebo chování, které vystihuje Vaši matku: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Popište pěti slovy vlastnosti, nebo chování, které vystihuje ideálního otce: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Popište pěti slovy vlastnosti, nebo chování, které vystihuje ideální matku: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

III. Doplňte tvrzení: 

Na svém otci oceňuji to, že……………………………………………………………………………………….. 

Protože……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Na své matce oceňuji to, že……………………………………………………………………………………….. 

Protože…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Na mém otci se mi nelíbí to, že …………………………………………………………………………………… 

Protože …………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Na mé matce se mi nelíbí to, že……………………………………………………………………………………. 

Protože……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

IV. Na závěr vyberte z nabídky tak, aby pro Vás bylo tvrzení pravdivé, to zakroužkujte: 

Při rozhodování v běžných životních situacích se               snažím řídit     –   nesnažím řídit                tím, co je 

napsáno v Bibli. 

 

 

Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění. 
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Příloha 2 

Kompletní přehled výsledků získaných metodou dotazníku s uzavřenými parametrickými 

otázkami 

tvrzení č.   

otec/ 

matka 

vždy 

pozitivní  

spíše 

pozitivní jak kdy 

spíše 

negativní  

vždy 

negativní    

1 
mohu se na něj/ni 

spolehnout 

otec 54% 29% 13% 3% 1% 
nemohu se na něj/ni 

spolehnout   matka 65% 29% 5% 1% 0% 

2 

důvěřuji mu/ji 

otec 56% 28% 9% 6% 1% 

nedůvěřuji mu/jí   matka 63% 31% 4% 0% 2% 

3 
je schopen/a udržet 

tajemství 

otec 49% 34% 11% 2% 4% 
není schopen/a udržet 

tajemství   matka 43% 28% 17% 9% 3% 

4 

respektuje soukromí 

otec 34% 37% 17% 5% 6% 

nerespektuje soukromí   matka 34% 42% 20% 4% 0% 

5 

dodrží, co slíbí 

otec 39% 31% 18% 11% 1% 

nedodrží, co slíbí   matka 34% 42% 21% 3% 0% 

6 

je milující 

otec 72% 13% 12% 1% 2% 

nemá mě rád/a   matka 83% 15% 2% 0% 0% 

7 přijímá mě 

takového/ou, jaký/á 

jsem 

otec 62% 18% 11% 8% 1% nepřijímá mě 

takového/ou, jaký/á 

jsem   matka 64% 27% 4% 5% 0% 

8 
představuje pro mě 

bezpečí 

otec 71% 16% 10% 3% 0% 
nepředstavuje pro mě 

bezpečí   matka 71% 20% 9% 0% 0% 

9 

umí mě povzbudit 

otec 33% 28% 19% 13% 6% 

neumí mě povzbudit   matka 49% 30% 15% 5% 1% 

10 

podporuje mě 

otec 57% 19% 15% 6% 2% 

nepodporuje mě   matka 57% 29% 11% 2% 0% 

11 

umí mě ocenit 

otec 44% 33% 14% 6% 2% 

neumí mě ocenit   matka 56% 32% 8% 2% 1% 

12 

zajímá se o mě 

otec 52% 24% 18% 3% 3% 

jsem mu/jí lhostejný/á   matka 70% 25% 5% 0% 0% 

13 

je se mnou rád/a 

otec 62% 23% 10% 3% 2% 

není se mnou rád/a   matka 67% 23% 9% 1% 0% 

14 
zajímá ho/ji, co 

prožívám 

otec 40% 28% 17% 11% 4% 
nezajímá ho/ji, co 

prožívám   matka 60% 30% 6% 2% 1% 

15 

stará se o mě 

otec 55% 27% 13% 3% 2% 

nestará se o mě   matka 73% 26% 1% 0% 0% 

16 jsem mu/jí 

přednější, než 

zájmy či práce 

otec 43% 26% 19% 9% 3% nejsem mu/jí 

přednější, než zájmy 

či práce   matka 53% 33% 9% 3% 1% 

17 je ochoten/a mi 

pomoct, když 

potřebuji 

otec 62% 24% 11% 2% 1% není ochoten/a mi 

pomoct, když 

potřebuji   matka 69% 26% 5% 0% 0% 

18 

je smířlivý/á 

otec 35% 31% 18% 11% 4% 

je panovačný/á   matka 48% 35% 14% 3% 0% 

19 

dodržuje své zásady 

otec 53% 32% 13% 1% 1% 

je mu všechno jedno   matka 41% 39% 18% 3% 0% 

20 

trestá přiměřeně 

otec 49% 14% 26% 10% 1% 

trestá nepřiměřeně   matka 50% 21% 24% 5% 0% 

21 

je spravedlivý/á 

otec 41% 40% 10% 8% 2% 

je nespravedlivý/á   matka 41% 38% 18% 4% 0% 
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tvrzení č.   

otec/ 

matka 

vždy 

pozitivní  

spíše 

pozitivní jak kdy 

spíše 

negativní  

vždy 

negativní    

22 

je důsledný/á 

otec 53% 34% 5% 5% 2% 

je nedůsledný/á   matka 42% 43% 11% 4% 0% 

23 

je laskavý/á 

otec 41% 35% 15% 5% 3% 

je nepříjemný/á   matka 56% 35% 8% 0% 0% 

24 
má na mě 

přiměřené nároky 

otec 52% 29% 12% 6% 1% 
nemá na mě 

přiměřené nároky   matka 48% 33% 15% 4% 0% 

25 
sám/sama 

dodržuje, co říká 

otec 48% 33% 11% 6% 1% 
sám/a nedodržuje, co 

říká   matka 44% 36% 13% 7% 0% 

26 
je ochoten/a mi 

poradit 

otec 63% 25% 4% 8% 0% 
není ochoten/a mi 

poradit   matka 78% 16% 5% 1% 0% 

27 
chci znát jeho/její 

názor 

otec 35% 35% 17% 5% 6% 
nechci znát jeho/její 

názor   matka 42% 34% 17% 7% 0% 

28 
poslechnu ho/jí, 

když mě napomene 

otec 27% 48% 19% 3% 2% 
neposlechnu ho/jí, 

když mě napomene   matka 21% 48% 27% 3% 1% 

29 

je trpělivý/á 

otec 34% 26% 24% 11% 5% 

je netrpělivý/á   matka 33% 33% 21% 13% 0% 

30 

je klidný/á 

otec 27% 29% 20% 17% 6% 

je výbušný/á   matka 26% 47% 14% 13% 1% 

31 

umí se ovládat 

otec 35% 31% 22% 9% 3% 

neumí se ovládat   matka 46% 31% 17% 6% 0% 

32 
je ochoten/a se 

mnou diskutovat 

otec 44% 27% 13% 14% 2% 
není ochoten/a se 

mnou diskutovat   matka 47% 39% 8% 6% 0% 

33 je otevřený/á k 

rozhovoru o 

čemkoli 

otec 42% 27% 18% 11% 2% 
není otevřený/á k 

rozhovoru o ničem   matka 55% 29% 14% 2% 0% 

34 
je ochoten/a uznat 

chybu 

otec 34% 28% 15% 13% 10% 
není ochoten/a uznat 

chybu   matka 38% 36% 18% 7% 1% 

35 
je schopen/a se mi 

omluvit 

otec 44% 25% 13% 10% 9% 
není schopen/a se mi 

omluvit   matka 49% 33% 11% 5% 1% 

36 
umí mi odpustit a 

zapomenout 

otec 55% 30% 10% 3% 2% 
neodpustí mi a chyby 

mi stále připomíná   matka 56% 33% 7% 3% 0% 

37 

umí mě pochválit 

otec 55% 17% 17% 10% 1% 

neumí mě pochválit   matka 59% 35% 4% 1% 0% 

38 

vyslechne mě 

otec 52% 24% 14% 6% 4% 

nevyslechne mě   matka 65% 29% 4% 0% 2% 

39 
je ochoten/a uznat 

jiný názor 

otec 37% 29% 19% 10% 5% 
není ochoten/a uznat 

jiný názor   matka 44% 41% 14% 2% 0% 

40 
vezme v potaz můj 

náhled na věc 

otec 39% 34% 18% 4% 4% 
nevezme v potaz můj 

náhled na věc   matka 46% 38% 11% 4% 1% 

Příloha 2, tabulka 1 – kompletní přehled výsledků získaných metodou dotazníku s uzavřenými parametrickými otázkami, 

zdroj: vlastní zpracování autorky na základě dotazníku 
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Příloha 3 

Výčet všech dotazovanými uvedených hodnocení otce a požadavky na ideálního otce 

  

IDEÁLNÍ OTEC 

počet 

voleb VLASTNÍ OTEC 

počet 

voleb 

 

IDEÁLNÍ 

OTEC 

počet 

voleb VLASTNÍ OTEC 

počet 

voleb 

hodný 14 hodný 30 

 

spolehlivý 2 smířlivý 2 

milující 13 chytrý, inteligentní 19 

 

čestný 1 snaživý 2 

vtipný 8 milující 19 

 

důsledný 1 štědrý 2 

naslouchající 7 pracovitý 19 

 

důvěryhodný 1 veselý 2 

ochotný 6 ochotný 15 

 

hezký 1 zásadový 2 

pracovitý 5 laskavý 12 

 

hravý 1 agresivní 1 

spravedlivý 5 klidný 10 

 

charakterní 1 citlivý 1 

chápající 4 trpělivý 10 

 

inteligentní 1 decentně nedůvěřivý 1 

chytrý 4 vtipný 10 

 

klidný 1 dělá chytrého 1 

laskavý 4 milý 9 

 

komunikativní 1 diplomatický 1 

má čas 4 přátelský 9 

 

krásný 1 důkladný 1 

přísný 4 spravedlivý 9 

 

láskyplný 1 důsledný 1 

starostlivý 4 přísný 8 

 

moderní 1 důvěřivý 1 

milý 3 starostlivý 8 

 

nebojácný 1 důvěřivý 1 

odpouští 3 výbušný 8 

 

obětavý 1 egoistický 1 

pozorný 3 zábavný 6 

 

odolný vůči 

stresu 1 extrovert 1 

přívětivý 3 cholerický 5 

 

ohleduplný 1 férový 1 

spolehlivý 3 naslouchá 5 

 

ochotný se za 

mě postavit 1 flegmatik 1 

štědrý 3 spolehlivý 5 

 

otevřený 1 flexibilní 1 

tolerantní 3 mírný 4 

 

ovládá se 1 hodně přísný 1 

veselý 3 obětavý 4 

 

pevný 1 hraje si s námi 1 

zábavný 3 schopný 4 

 

pomáhá 1 chápavý 1 

zajímající se 3 aktivní 3 

 

povzbuzující 1 introvert 1 

aktivní 2 cílevědomý 3 

 

pozitivní 1 ironický 1 

bohatý 2 láskyplný 3 

 

pravdomluvný 1 

je moc přísný, jeho 

chování mě 

nefascinuje 1 

empatický 2 líný 3 

 

přátelský 1 ješitný 1 

kamarádský 2 netrpělivý 3 

 

přístupný 1 konfliktní 1 

mírný 2 šikovný, zručný 3 

 

přizná chybu 1 kritický 1 

obětavý 2 tvrdohlavý 3 

 

racionální 1 lesák 1 

podpoří mě 2 zajímající 3 

 

respektuje 

názor 1 má přehled 1 

rozhodný 2 důsledný 2 

 

respektuje 

soukromí 1 málomluvný 1 

rozumný 2 nekomunikativní 2 

 

respektující 1 mírně přísný 1 

šikovný 2 nevěřící 2 

 

rozumí mi 1 náladový 1 

autorita 1 panovačný 2 

 

schopný 1 nápaditý 1 

bere v potaz 

názory 1 pečlivý 2 

 

silný 1 náročný 1 

bezpodmínečný 1 podporující 2 

 

slušný 1 

naučil mě chodit a 

mluvit 1 
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Příloha 3, tabulka 1 – porovnání všech vlastností a chování -  ideální otec a vlastní otec, zdroj: vlastní zpracování autorky na 

základě dotazníku 

  

IDEÁLNÍ OTEC 

počet 

voleb VLASTNÍ OTEC 

počet 

voleb 

 

IDEÁLNÍ 

OTEC 

počet 

voleb VLASTNÍ OTEC 

počet 

voleb 

společenský 1 nejlepší 1     přemýšlivý 1 

snaživý 1 

někdy až příliš 

šetřivý 1 

 

    přiměřeně trestá 1 

tráví se mnou čas  1 nekonfliktní 1 

 

    rázný 1 

trpělivý 1 nemluvný 1 

 

    silný 1 

umí odpustit 1 

není schopen uznat 

jiné názory 1 

 

    skvělý 1 

umí potrestat 1 nepořádný 1 

 

    slušný 1 

upřímný 1 neprůbojný 1 

 

    smysl pro humor 1 

věrný 1 nepřátelský 1 

 

    společenský 1 

věrný Bohu 1 nervní 1 

 

    stojí si za svým 1 

vstřícný 1 

neschopný být 

věrný 1 

 

    super 1 

všímavý 1 

neschopný 

sebekritiky 1 

 

    tichý 1 

vůdčí 1 nespolečenský 1 

 

    tichý 1 

vzdělaný 1 nespolehlivý 1 

 

    trapný 1 

zajímavý 1 netaktní 1 

 

    trochu agresivní 1 

zručný 1 netolerantní 1 

 

    tyran 1 

cílevědomý 1 neukecaný 1 

 

    

učí mě novým 

věcem 1 

    neutrální 1 

 

    umí se naštvat 1 

    neutrální 1 

 

    upovídaný 1 

    nezábavný 1 

 

    urážlivý 1 

    něžný 1 

 

    uzavřený 1 

    nudný 1 

 

    uznalý 1 

    odkládá povinnosti 1 

 

    věrný 1 

    odpouští 1 

 

    vstřícný 1 

    odpovědný 1 

 

    vše mi koupí 1 

    

otevřený k diskuzi 

a povídání si 1 

 

    výbušný 1 

    perfekcionista 1 

 

    vyrovnaný 1 

    pevná ruka 1 

 

    vysvětlí 1 

    pocit bezpečí 1 

 

    vytížený 1 

    poctivý 1 

 

    vytrvalý 1 

    pohodář 1 

 

    vzdělaný 1 

    pomalý 1 

 

    vznětlivý 1 

    

poslušný Božího 

slova 1 

 

    vzteklý 1 

    povzbuzující 1 

 

    

vždy jsme mu 

přednější než práce 

či cokoli jiného 1 

    pozitivní 1 

 

    zaneprázdněný 1 

    pozorný 1 

 

    zapomětlivý 1 

    precizní 1 

 

    zásadový 1 

  

nedochvilný 1 

 

    zodpovědný 1 
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Co dospívající na otci oceňují? 

Je zručný. 

Chová se hezky k matce, rodiče se nehádají. 

Že mě podporuje, pomůže mi, můžu se na něj spolehnout, miluje mě, je starostlivý. 

Je milý, ochotný pomoci, povídá si se mnou. 

Trestá spravedlivě, motivuje mě ke změně. 

Zvládá, umí a zná vše, podporuje mě v zájmech a přednostech. 

Je vždy ochotný. 

je ochoten pomoci. 

Má široký, kulturní, politický, historický a ekonomický přehled. 

Umí si prosadit, co chce, trestal mě a tak jsem nejvychovanější. 

Je realista. 

Je rozumný, umí odůvodnit věci. 

Je šikovný, chytrý a hodný. 

Je chladná hlava. 

Věnuje se mi, odpovídá na otázky. 

Je šikovný, ochotný poslouchat. 

Je ochotný vyslechnout a pomoci. 

Stojí si za svým, ale je otevřený novým myšlenkám. 

Má mě rád. 

Postará se, řeší efektivně problémy, nenechá mě na holičkách. 

Je obětavý. 

Je schopný. 

Povzbuzuje, ví, že to potřebuji. 

Je poctivý a důsledný. 

Miluje nás, vydrží s námi. 

Hodně toho ví, často mi vypráví 

Je milý a má zájem, ale má to těžké, protože spolu nejsme. 

Vždy se o mě postará. 

Má smysl pro humor. 

Má zájem o vzdělání, podporuje mě. 

Dokáže řešit věci racionálně, je citlivý -  krásné vlastnosti. 

Nevidím ho, aspoň nemá kecy. 

Chce vždy znát můj názor. 

Je na mě hodný, má mě rád. 

Mohu se na něj vždy spolehnout je férový k mámě i ke mně. 

Je sportovní. 

Není doma, tak ho aspoň nevidím. 

Dokáže se mi přizpůsobit. 

Tvrdě pracuje. 

Má mě rád a miluje mě. 

Je trpělivý. 

Nemá mě rád, nic neoceňuji. 

Vše - nechci o něj přijít. 

Je spravedlivý. 

Stojí si za svým názorem. 

Vychovává mě a bojí se o mě jako o dceru i když jsem nevlastní. 

Pomáhá, protože to je třeba a je veselý. 

Je věřící, protože se chová slušně. 
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Je obětavý, udělal by pro rodinu cokoli. 

Je na něj spolehnutí, ví, co slibuje a má ve všem pořádek. 

Vždy se mě snaží povzbudit. 

Chce ze mě dostat to nejlepší, naučím se pak dělat věci správně. 

Všechnu práci udělá důkladně a dodělá ji. 

Když se do něčeho pustí, vytrvá v tom. 

Když je doma, tak s námi tráví čas. 

Dokáže mě povzbudit a pozitivně motivovat. 

Vždy dovede vše zařídit, v tom se na něj mohu spolehnout. 

Má mě i sourozence rád. 

Je pracovitý, tím mě motivuje. 

Věří v Boha a od malička mě za ním vedl, já už od mala můžu žít v jistotě spasení. 

Je pracovitý, děti jsou pro něj nejpřednější. 

Dokáže se mi dost věnovat, i když má dost práce. 

Rád se mnou diskutuje a povídá si, trávíme spolu čas a poznáváme se. 

Je mi ochotný poradit. 

Co řekne, to udělá. 

Vždy je ochoten uznat jiný názor. 

Je laskavý, hodný a má mě rád, vím, že mi vyhoví, když něco potřebuji. 

Umí pobavit, zná vtipy. 

Vždy mě vyslechne. 

Je to můj táta. 

Je laskavý. 

Je obětavý, udělá pro mne cokoli, miluje mě, jaká jsem. 

Je hodný. 

Je spravedlivý. 

Že je, jaký je. 

Miluje mě a vždy mi splní má přání. 

Dokáže hodně odpustit, odpustil i svému nevlastnímu otci. 

Hodně mě povzbuzuje. 

Je zodpovědný a zábavný. 

Něčeho dosáhnul, motivuje mě, je zodpovědný. 

 

Co se dospívajícím na otci nelíbí? 

Rozzuří se, je agresivní. 

Rozčílí se, když se mu něco nelíbí. Doma je pak napětí. 

Nechce uznat jiný pohled. 

Je přehnaně starostlivý. 

Konzervativní, přísný, zakazuje mi neškodné věci. 

Vše odkládá. 

Nechápe, jak věci myslím, dohadujeme se. 

Je vznětlivý. 

Podváděl matku, nesplnil nejdůležitější slib v životě. 

Když se naštve, tak řve, je to nepříjemné. 

Vše mu musím říkat víckrát, jinak nic neudělá. 

Málo mluví. 

Je pořád v práci. 

Není doma. 

Je výbušný, netrpělivý. 
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Má sklony k anarchismu. 

Je často podrážděný, je těžké s ním vyjít. 

Je příliš tichý, je s ním těžká komunikace. 

Dojde mu trpělivost, pak je výbušný a kritický. 

Říká mi, že jsem tlustá. 

Občas neslyší, nebo zapomíná, co jsem chtěla. 

Občas pije alkohol. 

Občas neposlouchá názory ostatních. 

Vidíme se málo, nežije se mnou. 

Kvůli každé blbosti hned vybuchuje. 

Dělá si ze mě legraci před kamarády. 

Neuznává chybu, neomlouvá se. 

Někdy se uzavírá do sebe, nechce řešit problémy včas - to působí komplikace a hádky. 

Dává nepřiměřené tresty. 

Kouří. 

Neuznává jiné zájmy a názory, musí vždy mít pravdu. 

Kouří. 

Chová se ke mně jako k odpadu. 

Nemá moc času, je v práci. 

Nemá vkus v oblékání a někdy v chování, chová se hloupě. 

Je přísný. 

Je výbušný a pak se neovládá. 

Neumí uznat chybu, vždy to pak vypadá jako moje chyba. 

Není moc pracovitý. 

Hodně věcí si musím zasloužit, Bůh takový není. 

Pije, není věřící. 

Vždy mu všechno dlouho trvá, tím se vše prodlužuje. 

Je hodně v práci. 

Je někdy příliš váhavý, tuhle vlastnost mám taky. 

Je vznětlivý, reaguje neadekvátně. 

Občas mu rupnou nervy, pak je doma trochu kravál. 

Někdy je přespříliš naštvaný. 

Občas je cholerický, to jsem zdědil po něm. 

Je vznětlivý a konfliktní. 

Je někdy dost výbušný, má toho moc. 

Není věřící, není tolerantní vůči některým lidem a nemá rád zvířata. 

Je příliš přísný, je to zbytečné. 

Někdy se rozčiluje bez vážného důvodu. 

Nedokáže dodržet slib. 

Moc mě nerespektuje, je moc zvědavý, myslí, že jsem moc mladá na soukromý život - na vztah. 

Je protivný, dá mi spapat každou chybu. 

Někdy je výbušný. 

Je lidový vypravěč, nemohu mu důvěřovat. 

Někdy mě ztrapňuje a dělá si legraci, která je pěkně hnusná. 

Neuzná jiný než svůj názor a neumí mě podpořit. 
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Příloha 4 

Výčet všech dotazovanými uvedených hodnocení matky a požadavky na ideální matku 

IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

 

IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

hodná 15 hodná 49 

 

hezká 1 pečující 2 

milující 11 milující 21 

 

hovorná 1 pohodářka 2 

laskavá 9 laskavá 16 

 

hravá 1 pořádná 2 

spravedlivá 7 milá 16 

 

kamarádská 1 povzbuzuje 2 

milá 6 ochotná 13 

 

klidná 1 pozorná 2 

chápající 5 pracovitá 13 

 

komunikativní 1 přívětivá 2 

naslouchající 5 starostlivá 13 

 

krásná 1 skvělá 2 

starostlivá 5 naslouchající 12 

 

lidská 1 smířlivá 2 

trpělivá 5 trpělivá 12 

 

má čas 1 snaživá 2 

odpustí 4 vtipná 9 

 

má menší nároky 1 tolerantní 2 

ochotná 4 přísná 7 

 

mateřská 1 upovídaná 2 

pracovitá 4 obětavá 6 

 

mírně přísná 1 urážlivá 2 

aktivní 3 přátelská 5 

 

moderní 1 ustaraná 2 

důvěryhodná 3 spravedlivá 5 

 

následováníhodn

á 1 úžasná 2 

chytrá 3 citlivá 4 

 

ne tak starostlivá 1 veselá 2 

štědrá 3 upřímná 4 

 

nepanikaří 1 vstřícná 2 

tolerantní 3 aktivní 3 

 

neplete se tolik 

do života 1 výbušná 2 

veselá 3 důsledná 3 

 

otevřená 1 workoholik 2 

vtipná 3 extrovert 3 

 

pečující 1 zábavná 2 

bohatá 2 netrpělivá 3 

 

pohodářka 1 zaneprázdněná 2 

kamarádská 2 pokorná 3 

 

pomáhá 1 ambiciózní 1 

má čas 2 pomáhá 3 

 

pořádná 1 bojí se o mne 1 

podpoří mě 2 příjemná 3 

 

povzbuzující 1 cílevědomá 1 

pozorná 2 schopná 3 

 

pozitivní 1 

často mě naučí 

něco nového 1 

přátelská 2 sobecká 3 

 

přátelská 1 dokonalá 1 

přísná 2 spolehlivá 3 

 

příjemná 1 empatická 1 

rozumná 2 dobrosrdečná 2 

 

přísná 1 energická 1 

spolehlivá 2 dokonalá 2 

 

přístupná 1 férová 1 

zábavná 2 důvěřivá 2 

 

přívětivá 1 hezká 1 

bere v potaz názory 1 chápavá 2 

 

přizná chybu 1 chaotická 1 

bezpodmínečná 1 cholerická 2 

 

respektuje názor 1 ješitná  1 

citlivá 1 chytrá 2 

 

respektuje 

soukromí 1 kárající 1 

diplomatická 1 láskyplná 2 

 

respektující 1 komunikativní 1 

dobrá kuchařka 1 milosrdná 2 

 

rozumí mi 1 konzervativní 1 

dobrosrdečná 1 mírná 2 

 

samostatná 1 krásná 1 

důsledná 1 mírumilovná 2 

 

schopná 1 lidská 1 

důvěryhodná 1 nedůsledná 2 

 

slušná 1 líná 1 

empatická 1 nekonfliktní 2 

 

smířlivá 1 má matka 1 
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IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

 

IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

snaživá 1 

má velkou 

představivost – 

vymýšlí si 1   

 

pochválí 1 

společenská 1 má málo času 1 

 

  

 

pomáhá 1 

sympatická 1 mám ji ráda 1 

 

  

 

popudlivá 1 

systematická 1 marnivá 1 

 

  

 

pořádkumilovná 1 

šikovná 1 mateřská 1 

 

  

 

pořádná 1 

šťastná 1 milosrdná 1 

 

  

 

poslušná Božího 

slova 1 

udrží tajemství 1 mírná 1 

 

  

 

pozitivní 1 

umí potrestat 1 mírumilovná 1 

 

  

 

pozorná 1 

umí vyslechnout 1 

myslí to dobře, 

ale moc se mi 

míchá do života 1 

 

    pravdivě kritická 1 

upřímná 1 náladová 1 

 

    protřelá 1 

věrná 1 nápomocná 1 

 

    průbojná 1 

věrná Bohu 1 

naučila mě 

mluvit 1 

 

    přívětivá 1 

vstřícná 1 nedůsledná 1 

 

    přizpůsobivá 1 

vyrovnaná 1 negativní 1 

 

    pyšná 1 

zajímá se 1 nejistá 1 

 

    rázná 1 

    nejlepší 1 

 

    respektující 1 

    

někdy až příliš 

šetřivá 1 

 

    rozhodná 1 

    

někdy je 

nespravedlivá 1 

 

    rychle se naštve 1 

    

nekomunikativ

ní 1 

 

    řeší problémy 1 

    nekonfliktní 1 

 

    

s každým se 

seznámí 1 

    nepořádná 1 

 

    sebevědomá 1 

    nepraktická 1 

 

    skromná 1 

    nesobecká 1 

 

    slušná 1 

    netrpělivá 1 

 

    

snadno se s ní 

domluvím 1 

    neúprosná 1 

 

    snaživá 1 

    neurážlivá 1 

 

    společenská 1 

    nevěřící 1 

 

    spontánní 1 

    

nevyměnila 

bych ji 1 

 

    sportovní 1 

    nevyrovnaná  1 

 

    starostlivá 1 

    neztrapňuje 1 

 

    stydlivá 1 

    něžná 1 

 

    super 1 

    panovačná 1 

 

    svobodomyslná 1 

    opatrující 1 

 

    sympatická 1 

    otevřená 1 

 

    šikovná 1 

    pečlivá 1 

 

    štědrá 1 

    pečující 1 

 

    tichá 1 

    pilná 1 

 

    tvrdohlavá 1 

    podporující 1 

 

    vtipná 1 
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IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

 

IDEÁLNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

VLASTNÍ 

MATKA 

počet 

voleb 

    učenlivá 1 

 

    vychovala mě 1 

    

umělecky 

založená 1 

 

    

vždy jsme jí 

přednější než 

práce či cokoli 

jiného 1 

    upovídaná 1 

 

    workoholik 1 

    usměvavá 1 

 

    zajímá se o mě 1 

    uspěchaná 1 

 

    zajímavá 1 

    ustrašená 1 

 

    zaneprázdněná 1 

    

vadí jí, když se 

hádám s jejím 

přítelem 1 

 

    zbrklá 1 

    věrná 1 

         vtipná 1      
Příloha 4, tabulka 1 - porovnání všech vlastností a chování -  ideální matka a vlastní matka, zdroj: vlastní zpracování autorky 

na základě dotazníku 

Co dospívající na matce oceňují? 

Má trpělivost. 

Baví se s každým, nemusím se za ní stydět. 

Matka- kamarádka, máme hodně společného, je trpělivá, miluje mě. 

Je mateřská, oceňuji všechno. 

Je ochotná ustoupit, i když by jí to rodiče nepovolili, snaží se být lepší než prarodiče. 

Je důsledná a pracovitá. 

Naslouchá. 

Je s námi trpělivá. 

Je vůči mně tolerantní. 

Povzbudí mě, abych nebyl líný. 

Má rozhled, dokáže se mnou diskutovat na různá témata. 

Je dobrosrdečná, má nás ráda. 

Je šikovná, obětavá a hodná. 

Vyslechne mě. 

Vaří mi. 

Je hodná, milá a ochotná. 

Je tolerantní a ochotná vyslechnout. 

Je rozvážná a rozumná. 

Má mě ráda. 

Je trpělivá a smířlivá, taky chci taková být. 

Je citlivá, přátelská. 

Zvládá hodně věcí. 

Je tu pro mě, má mě ráda. 

Je milá a nekonfliktní. 

Vychovala mě, abych měla ráda lidi. 

Nenechá se vyvést z míry. 

Je milá a trpělivá, má to se mnou těžké. 

Zastane se mě a pomůže mi. 

Zajímá se. 

Nevyvolává hádky, umí dělat kompromisy. 
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Umí každému vnutit svůj názor, to se hodí. 

Je flexibilní, přirozená, bere mě jako dospělou, nehádám se s ní. 

Vede mě k slušnému chování. 

Stará se o mě, má o mě strach a má mě ráda. 

Dokáže mi pomoct. 

Hodná a dokáže povzbudit. 

Vždy mi pomůže, je velmi všestranná. 

Je milá. 

Je hodná. 

Je hodně starostlivá. 

Má mě ráda a miluje mě. 

Je trpělivá. 

Dá mi všechno, co potřebuji, nebo chci, i když to je pro ni těžké, jsme na to samy. 

Odpouští a má trpělivost. 

Vše - nechci o ni přijít. 

Že to se mnou vydrží, i když jsem na ni drzá a neposlouchám ji. 

Je spravedlivá. 

Je trpělivá, já bych na to neměla nervy. 

Umí se mnou diskutovat, i když jí často lezu na nervy. 

Je přísná, nedovoluje mi všechny blbosti, je šikovná. 

Je věřící, protože se chová slušně. 

je přizpůsobivá, nemá moc vysoké nároky. 

Je milá na kamarádky, neztrapňuje. 

Se vším mi pomáhá. 

Nic nehrotí, netlačí na mě ve zbytečnostech. 

Vaří mi. 

Umí mě vyslechnout, mám se komu svěřit. 

Svědomitě dělá své zaměstnání. 

Umí mě včas varovat, ušetří mi tak práci, čas a bolest. 

Snaží se mi ve všem porozumět, zajímá se a záleží jí na mně. 

Má nás ráda a stará se o nás. 

Je hodná, nikdy mě neodmítne. 

Věří v Boha a od malička mě za ním vedla. 

je ve všem dobrá. 

Dost se o mě zajímá, i když má spoustu jiných věcí. 

Naučí mě novým věcem, naslouchá mi, patří Ježíši, zajímá se a zajímá ji, co bych se od nich chtěla 

naučit. 

Schopná vést celou domácnost. 

Dokáže se omluvit, i když je to nepříjemné. 

Respektuje mě, rozumí mi, je hodná, naslouchá, dokáže mi pomoci přesně s tím, co potřebuji. 

Podporuje mě, to otec nedělá. 

Vždy mě vyslechne. 

Je to moje máma. 

Je laskavá. 

Je laskavá a hodná, udělá pro mne cokoli, miluje mne, jaká jsem. 

Je hodná, nikdy mě neodmítne. 

Je hodná a umí se přizpůsobit. 

Že je, jaká je. 

Láskyplně se o mě stará a má mě moc ráda. 



17 

 

Je pracovitá, hodně toho stihne. 

Zajímá se o mě. 

Je starostlivá a vynalézavá. 

Má na nás víc času, je pokorná. 

 

Co se dospívajícím na matce nelíbí? 

Neuzná svou chybu. 

Stojí si za tím, co mi určila, musím to udělat. 

Neuznává jiný názor, ale v mezích. 

Přehnaně starostlivá. 

Lehce se naštve, neuzná chybu. 

Je důsledná a pořádná, mám pocit, že jsem líný. 

Moc se mi míchá do života a rozhoduje za mě. 

Chce po měně víc, než si myslí. 

Chová se balíkovsky, nepřijímá info z médií. 

Měla dobré známky a moje jí vadí, neučím se jako ona. 

Zveličuje situace, je labilní. 

Je nevyrovnaná. 

Je příliš starostlivá. 

Dává mi spoustu prací. 

Nedokáže přiznat chybu. 

Je přehnaně opatrná a starostlivá, kontroluje. 

Je netrpělivá a nedůsledná. 

Říká ostatním věci, co by si měla nechat pro sebe. 

Nechápe moje chyby, pocity a přání. 

Je na roztrhání - až moc hodná. 

Všechno si moc bere a dělá dusno. 

Když ji potřebuju, nemá čas, když nic nechci, má ho spoustu. 

Stará se o mě méně než otec. 

Nedokáže udržet tajemství. 

Bere si věci osobně, je snadné ji rozčílit. 

Naštve se i na ty, co za nic nemohou. 

Něco slíbí a pak to nedodrží. 

Nemá stálé chování, naštvává se. 

Myslí si, že lžu, i když to není pravda. 

Je vystresovaná kvůli práci, ale to naštěstí netrvá dlouho. 

Někdy je nespravedlivá. 

Omezuje mě na PC, můžu tam být jen hodinu. 

Někdy je sobecká a chce toho po mě moc. 

Pořád přerovnává věci, pak nemohu nic najít. 

Neumí udržet tajemství. 

Nejde na 100 % za Ježíšem. 

Je někdy moc přísná, někdy nespravedlivě. 

Nemá na nás čas. 

Někdy se nechá unést, když kritizuje, pro ostatní je pak nesrozumitelná 

Někdy mi odmítne dát peníze na nějakou zábavnou věc. 

Občas je nedochvilná, někdy musíme čekat, nebo přijdeme pozdě. 

Někdy je trochu podrážděná, má toho moc. 

Vadí mi, že jí nevadí alternativní medicína, myslím, že se to příčí s naší vírou. 
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Potřebuje mít vždy vše uklizené i můj pokoj, ale nechodí do něj. 

Není moc důsledná v tom, co říká. 

Je urážlivá, neodpustí mi lehce, když něco vyvedu. 

Často se s ní hádám, ale ona za to nemůže, já ji moc nerespektuji, ale asi ji mám radši než otce. 

Občas je na mě protivná, i když ji naštve bratr. 

Je nepořádná, kvůli práci dělá nepořádek všude. 

Je silnější než já, může mě zbít :-). 

Snadno se naštve a někdy je nespravedlivá. 

Je snadno ovlivnitelná a často se podřizuje. 

 


