
 

 

 

Příloha č. 1. – Otázky k rozhovorům 

1. Kolik ti bylo, když se vaši rozváděli? 

2. Byl/a jsi svědkem jejich hádek? 

3. Vysvětlili ti rodiče důvod jejich rozvodu? 

4. Který z rodičů ti řekl, že je rozvod nevyhnutelný? Pokud nikdo, od koho ses to 

dozvěděl/a? Zaskočilo tě to? 

5. Jak ses cítil/a, když si věděla, že je rozvod nevyhnutelný? 

6. Změnilo se poté nějak tvoje chování? Snažil/a ses rozvodu nějak zabránit? 

7. Cítil/a si vinu za jejich rozvod? 

8. Ptali se tě rodiče, s kým bys chtěla žít? Snažili se tě rodiče získat na svou stranu? 

Upláceli tě? 

9. Vzpomínáš si na to, jak rozvod probíhal? 

10. Účastnil/a ses soudního přelíčení? 

11. Jak ses cítil/a po rozvodu rodičů? 

12. Změnil se nějak tvůj život? 

13. S kterým z rodičů si žil/a?  

14. Stýkal/a ses s oběma z rodičů? 

15. Změnili k tobě rodiče po rozvodu své chování? 

16. Jak se matka po rozvodu vyjadřovala o otci? 

17. Jak se otec po rozvodu vyjadřoval o matce? 

18. Jak často se s otcem/matkou stýkáš? Jak spolu trávíte volný čas? 

19. Založili po rozvodu rodiče nové rodiny? Pokud ano, jak ses cítil/a a jak si je přijal/a? 

20. Jak se změnilo chování rodičů potom, co si založili nové rodiny? 

21. Jak s odstupem času vnímáš chování rodičů během rozvodu a po něm? 

22. Choval/a by ses jinak? 

23. Zazlíváš jim jejich rozvod? 

24. Máš pocit, že tě jejich rozvod nějak ovlivnil v tvých partnerských vztazích? 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 - Rozhovor č. 7 

Před rozhovorem byl respondent upozorněn na anonymitu výzkumu. Požádala jsem ho o 

svolení rozhovor nahrát. Pro odlehčení atmosféry jsem respondentka ujistila, že pokud mu 

jakákoli otázka bude nepříjemná, nemusí na ni odpovídat. 

Kolik ti bylo, když se vaši rozváděli? 

Hmmm… Byl jsem v šestý třídě, takže asi dvanáct? Možná třináct? 

Vysvětlili ti rodiče důvod jejich rozvodu? 

No jako v podstatě jo, nebo jako podle mě se to spíš snažili tak nějak jako zakulatit, než aby 

se v tom nějak široce patlali. Spíš jako že už si nerozuměli a že se to snažili už několikrát 

dávat zpátky dohromady a že to nešlo. Tak proto se rozešli.  

A bavili jste se o tom potom spolu? 

Ne jenom nám to řekla máma. 

Takže otec u toho nebyl? 

Ne, ten už byl pryč.  

A hádali se vaši před rozvodem? 

Jo 

Byl si někdy přímým svědkem jejich hádek?  

No jako občas… ne před náma. Občas jsem se budil křikem. Nebo jsem dlouho nemohl 

usnout a slyšel jsem, jak něco řešej. Ale jako žádný násilí v tom nebylo. Jen zvedaly hlasy. 

A uměl bys mi popsat, jak ses cítil, když už si definitivně věděl, že je rozvod nevyhnutelný? Jak 

si to vnímal? 

Tak jako já už jsem dlouho věděl, že tam jsou nějaký spory. Spíš už jsem to čekal. Já už jsem 

ani nepočítal s tím, že by se to mohlo nějak zlepšit, páč tátu jsem každou chvilku neviděl, 

protože byl na nějakejch montážích a tak už mi to bylo jasný. 

Myslíš, že ses po odchodu táty nějak změnil? Změnilo se třeba tvoje chování? 



 

 

 

To nevím, to asi ne, akorát si myslím, že mě pak jako trošku překvapilo, jak mě to fakt vzalo, 

když nám to pak řekla máma. Jinak si nemyslím, že bych se nějak jako změnil. (dlouhá 

odmlka) Jako pro nás se stejně prakticky nic nezměnilo, táta byl stejně furt pryč. 

Když na to období zavzpomínáš, měl si někdy nějaké tendence jejich rozvod zvrátit? Nějak mu 

zabránit? 

To ne… to jsem fakt neměl. 

A cítil si někdy vinu za jejich rozvod? 

Ani ne, To jsem si docela jistej, že to nebylo kvůli mně. Naopak si myslím, že kvůli nám to 

tak dlouho drželo.  

Dobře. Pamatuješ si, že by se vás rodiče ptali, s kým chcete po rozvodu být? 

Ne. To bylo jasný, že prostě budem u mámy (smích). To jako tahle otázka nikdy nebyla 

položená. A stejně bych u táty asi nechtěl bejt. A hlavně jsme tam chodili do školy a táta 

bydlel hrozně daleko.  

No a myslíš si, že se tebou některý z nich snažil manipulovat proti sobě? Tenkrát si asi takový 

pocit neměl, ale když se na to podíváš s odstupem času? 

Ne, to ne. 

Ani takové to typické uplácení lepšíma hračkama nebo zábavnýma výletama? 

Ne. Uplácení fakt ne. Nebo jako já si nemyslím, že by se na sebe nějak snažili házet špínu, to 

jako ne. Oni spolu pak docela vycházeli. Neměli potřebu o nás nějak soupeřit, páč my jsme 

k tátovi jezdili jednou za měsíc, za dva. A to tak nějak asi stačilo… Nevím jestli stačilo, ale 

nebyla žádná potřeba to nějak jako… 

A když se teda vaši rozešli a vy jste zůstali s mamkou doma, jak si to vnímal? Jak ses cítil? 

Nooo bál jsem se toho, že bude máma sama. (odmlka) Protože … no takhle… toho jsem se 

prostě bál nejvíc. To ale trvalo jen tři roky, že jo… Protože pak by se mi hůř odcházelo. 

Takhle to bylo prostě jednodušší. 

Aha a kromě toho, že jses bál o mámu, jak si jeho odchod prožíval ty? 



 

 

 

No jako mrzelo mě to. Byl jsem z toho smutnej. Ale zas jako úplně mě to nepřekvapilo, mě 

překvapilo, jaká byla ta moje reakce, když nám to pak řekli. 

A jaká byla tvoje reakce? 

No byl sem smutnej. Možná ze začátku jsem nechtěl, aby to tak nebylo, ale vnitřně jsem byl 

nějakej připravenej. 

Dobře, děkuju. Byl si někdy u soudního přelíčení? 

Ne, to šlo úplně mimo mě. Vždycky akorát táta jednou za čas přijel něco podepsat. 

A ty si věděl, že se jedná zrovna o rozvodový papíry? 

Jo. Jako nevěděl jsem konkrétně co to je, ale věděl jsem, že přijel táta podepsat něco 

k rozvodu.  

A jak ses při tom cítil? 

No jako tohle si úplně jako nevybavuju. Pamatuju si, že jsem třeba od někud přijel a on už 

tam byl. Vím, že to párkrát proběhlo, ale už nevím, jak jsem se cejtil. Rozhodně jsem ho nějak 

nepřemlouval, ať se na to vyprdne. To jsem nedělal. 

A když se tedy přesuneme do období po rozvodu. Změnilo se nějak tvoje chování? 

Já myslím, že ne. To já ale nedokážu úplně posoudit. Za sebe si nemyslím, že by se to nějak 

změnilo, protože jakoby (dlouhá odmlka) ten táta doma stejně skoro nebyl. Akorát se jen 

prodloužily ty… 

Intervaly.. 

Ty intervaly, toho, kdy přijel a nebo kdy jsme byly s nim. Takže jako nemůžu říct, že by mě 

to nějak jako… že by tam furt byl a že by pak zmizel a najednou by byl úplně pryč.  

A svěřoval ses někdy po rozvodu se svými pocity?  

Ne 

Ani mamce, nebo sestře, nebo třeba spolužákům? Mluvil si o tom s někým třeba? 

Možná jsme to jako třeba někdy nakousli se ségrou, ale nikdy nějak hluboko. Myslím, že jí to 

taky moc nepřekvapilo, ale hodně jí to mrzelo. Taky to už tušila. Tam to k tomu směřovalo. 



 

 

 

Ale že bych se s ní o tom nějak výrazně bavil, to asi ne. Možná pak když jsem byl na tý 

psychiatrii… tak jako s psycholožkou. 

Aha. A změnilo se nějak chování vašich k tobě? 

No tátovo určitě ne… a jo… asi mamky jo… Jako sice mi bylo třináct, ale byl jsem doma 

jedinej chlap, takže to asi jo. Ale ne z nějakého důležitého hlediska. Ale fakt jsem se někdy 

bál, že prostě zůstane sama, takže prostě takhle nějak sem k tomu přistupoval… Možná se 

spíš změnilo moje chování k mámě, spíš než to její ke mně. 

A jak ses k ní choval? 

No jako ona tehdy zrovna nějak vyměnila práci, takže toho měla fakt jako dost a tak sem se 

snažil bejt takovej jakoby povzbuzující (smích) 

A vybavuješ si, že bys s ní o tom třeba někdy mluvil? 

Jo. Nebo jako spíš sem s ní mluvil o tý práci. Ona byla hotová z toho, že se toho musí hodně 

naučit. Ale o tátovi jsem s ní nemluvil. Ani s tátou o mámě.  

Jasně, to chápu. A věděli o tobě spolužáci, že se vaši rozvedli? 

No to sem nikomu neříkal. Pak jako pár kamarádům jsem to říkal, páč na to přišla řeč, ale ze 

školy jsem to neřekl nikomu.  

A když se o tom bavil s kamarádama, s jakými reakcemi jses setkal? 

No to bylo jako neutrální. Spíš je to moc nezajímalo. No jako bych k tomu měl podobnej 

přístup jako oni. Takže já jsem to nějak očekával.  

Takže ses nesetkal s tím, že by se tě snažili třeba podpořit? 

Já jsem to nikdy nepřednesl jako nějak problém, takže to bylo spíš jako mimochodem. 

Dobře. A když se teda zamyslíš nad vaší domácností čistě z praktického hlediska. Co se 

změnilo po odchodu otce? 

Hmmmmm… no tak přestal tam bydlet táta (smích)  

Takže vy jste bydleli v bytě jenom s mámou? 

Jo. 



 

 

 

A jak často jsme se vídali s otcem? 

No jako jednou do měsíce max.  

A bylo to dáno soudně? 

Ne… to jako tam jsme neměli žádný pře. On pořád něco dělal, někde pracoval, takže…pak si 

jednou za čas udělal volnej víkend, tak sme to trávili u něj. A jako doma to bylo stejný, že 

když bylo něco potřeba opravit nebo udělat, tak to pomáhal strejda truhlář a možná jsme měli 

trochu problémy s prachama, ale to jsem nikdy neřešil. Proto asi máma i vyměnila tu práci, že 

jo. No… ale jako myslím, že se tam pak trošku uvolnila atmosféra, protože předtím tam občas 

bylo fakt zvláštní dusno. Ale jinak nic zásadního. 

A co váš vztah s tátou? 

No to je furt stejný.  

Dobře. Tak teď už bylo asi dost rozvodu. Poprosím tě, jestli mi shrneš, jak to s vašima vypadá 

dnes? Založili si nové rodiny? 

Jo. Oba. Táta má ještě další dvě děti. Máma je vdaná a táta snad ne. Není ženatej, ale taky má 

jako partnerku. A máma nezaložila rodinu, ale našla si přítele, kterýho si vzala.  

A jaký k nim máš vztah? Změnilo se něco? 

No jako to asi jo. (dlouhá odmlka) Na fotra jsem občas nas***, protože jak je starší a má děti, 

tak má už jinej pohled na tu výchovu, a s mámou je to takový… mě občas vadí ten 

otčím…takže… tam ten kontakt úplně nevyhledávám. Tak tam jezdím tak jednou za měsíc, za 

dva na návštěvu.  

A změnil se vyloženě tvůj vztah k rodičům? 

No jako nejdřív jsem byl takovej jako nas*** na tátu, protože tehdy máma ještě nikoho 

neměla, ale pak si poměrně záhy našla přítele, takže už jsem to pak nějak jako neřešil. A pak 

ve finále jsem byl za ně rád, páč jsou oba spokojený. (odmlka) Takže já jsem rád, že oba žijou 

docela spokojeně. Nebo teda aspoň v rámci možností.  

A co jejich chování k tobě? Změnilo se nějak? 



 

 

 

U táty pokračujem ve stejným duchu. A máma…no ze začátku jsem byl rád, že někoho má, 

ale toho přítele jsem pak vnímal jako konkurenci, takže možná trochu ochladnul ten vztah k tý 

mámě. 

A jak tě teda ovlivnil mamčin nový vztah? 

No tak jako já s ním vedu mnohem víc vážnejch rozhovorů něž s tátou, takže jako v tomhle 

směru to možná nějakej vliv mělo, že sem s ním něco jako probral, ale pak sem od nich 

z domu jednou odešel, protože jsem se s ním pohádal a už jsem si řekl že to jsou žabomyší 

války. Nebo jako že už to bylo příliš mnoho sporů, který vyústily v to, že jsem už řekl, že chci 

jít pryč. Že už tam víc nechci být. 

A když se ještě vrátím k tomu, že mamčinýho manžela bereš jako konkurenci, jak si to myslel? 

Konkurenci sám sobě, nebo tátovi? 

Sobě. Jako já to nikdy nebral tak, že by zabíral místo, který by mohl brát táta. Já už jsem jako 

nechtěl, aby se k sobě vrátili. Máma si s ním taky musela zažít peklo. On je ke všemu hrozně 

laxní. 

A když se na ten samotný rozvod a jeho průběh podíváš s odstupem času, jak vnímáš chování 

tvých rodičů? Udělali nějaké chyby? Udělal bys ty něco jinak? 

No tak já v podstatě ani nezaznamenal, že k nějakýmu rozvodu dochází. Máma nám to akorát 

oznámila a pak už to šlo mimo nás. Já se na to jako nedívám jako na nějaký období, kdy bych 

seděl někde v depresích nebo tak. Prostě jsem to bral tak jak to šlo. Problémy byly akorát 

s tím, jak táta platil alimenty, prostě neměl peníze no… A jinak jako asi hodně dlouho 

počkám, než budu chtít mít dítě, protože jako nemám zapotřebí někoho přivíst na svět a pak 

se o něj nestarat. Jako jinak bych udělal to, že bych se s ním rozhodně bavil, zlepšil bych 

komunikaci. 

Tak jo. Už tě nebudu dýl trápit. Položím ti poslední otázku. Myslíš, že ten rozvod ovlivnil tvůj 

partnerký život? 

Jo to je možný. Já nevim, jestli je to kvůli tomu, ale jsem samotář a těžko se toho vzdávám. 

Nevím, jestli to s tím souvisí.  

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 – Dotazníkové šetření 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

                   

  



 

 

 

 

              

  



 

 

 

 

               

  



 

 

 

 

 


