
 

Příloha č. 1 – Otázky k rozhovoru 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího člena? 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího člena? 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Kolik má členů? 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Kde rodiče pracují? 

Kde ideální rodina bydlí? 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Kolik členů by měla mít? 

Jakou formu soužití bys preferoval? 



 

Příloha č. 2 - Přepsané výsledky rozhovorů 

Přepsané rozhovory 

Dominik, respondent číslo 1 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Máma, ségry a já. No a bydlí s náma matky přítel. O fotrovi nic nevím a ani nechci. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Máma, Jana a Jitka a já. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Určitě tam patřil fotr, ale to už je dávno. Tím jak se na nás vykašlal, pro mě skončil. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Určitě ne, moje rodina už zůstane tak, jak je. Já ty matky chlapi nějak neřeším, oni se ani 

nesnaží hrát si na ňáký taťky nebo tak něco, tak pohoda. Ale rodina to není, spíš nějaký 

spolubydlící. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Jako nějaká reklama na štěstí. Všichni se usmívají a jsou happy. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Asi máma, táta a dvě děti. Všichni jsou šťastný a spokojený. 

Kolik má členů? 

Asi čtyři nebo pět. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Asi mají maturitu. Ale zase musí mít hodně peněz, tak možná budou mít vejšku. Ale tak 

matura by jim mohla stačit. Ten chlápek musí mít nějakou firmu a to ani vejšku nemusí 



 

potřebovat. A ženská je stejně doma a vypadá dobře, tak asi taky nebude muset bejt žádnej 

Einstein. 

Kde rodiče pracují? 

Ženská je doma s dětma a chlap má firmu a je bohatej podnikatel. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Nějakej dům na kraji města. Velkej a s bazénem. Taky má obrovskou garáž pro minimálně 

tři fára. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Každý dítě má svůj pokoj, rodiče ložnici, možná i nějaká pracovna nebo tak něco. Celkem 

asi pět nebo šest. Ale může bejt i větší. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Všichni se mají rádi. Usmívají se, žádný problémy a starosti. Děti poslouchají, mají dobrý 

známky a nedělají průsery. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Tak ženská v 25 a chlápek po třicítce. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Jsou manželé, určitě. I když jestli je ten chlap chytrej, tak si jí nevezme, aby ho neoškubala 

o prachy, kdyby si našla jinýho. Ale ne, budou to manželé, když to má bejt ideál. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Tak minimálně 80 tisíc, aby mohli nakupovat a tak. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Tak občas přemýšlím, spíš když chodím s nějakou holkou, tak na to myslím. Ale nijak zvlášť 

to nehrotím. Co bude, bude, ale děti chci a ženskou taky. 

 

 

 



 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Tak manželka a dvě děti. Manželka musí bejt ale pěkná baba. Děti chci asi holku a kluka. 

Kluk může bejt trochu grázlík a holka bude hodná a bude se dobře učit. Ale uvidíme, co 

bude. 

Kolik členů by měla mít? 

Čtyři jsou akorát, abych je taky uživil. Ty jo, tak to možná jenom jedno dítě. Když si vezmu 

kolik dneska všechno stojí a miliony asi nebudu vydělávat. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Tak když jsou děti, tak by se lidi měli vzít, ale zase bych se nechtěl rozvádět, tak nevim. Ale 

pro děti by bylo lepší, kdyby byla svatba. A všichni by se měli jmenovat stejně, takže svatbu 

asi jo, ale něco malýho, párty s kámošema a šlus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dana, respondent číslo 2 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době?  

Tak já už žádnou rodinu nemám, jako když myslím biologickou. Babi umřela a rodiče si 

ani nepamatuju nebo možná spíš ani pamatovat nechci. Nebyly by to hezký vzpomínky, jak 

jsem tak slyšela.  

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Tak naše skupina, i když mi některý děti lezou na nervy, ale mám je ráda a pak určitě teta. 

Ale jako opravdovej člen rodiny je určitě jenom kmenová teta, ta je pro mě asi jako pro 

někoho máma. Můžu jí říct všechno, znám jejího manžela a děti. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Babi, když umřela, tak už jí nepovažuju za člena. Když si na ní vzpomenu, tak si uvědomím, 

že si na ní ani nepamatuju. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Teta, to je moje rodina od toho, co jsem přišla do děcáku. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Tak televize a noviny to na nás chrlí pořád. A když vidím dva lidi, jak tlačí kočárek 

a usmívají se, tak si říkám, že to je ideální rodinka. Tak asi tak. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Máma, táta a dvě děti, asi holka a kluk nebo možná dvojčata. 

Kolik má členů? 

Čtyři členy jsou z mýho pohledu ideální, jsou tak akorát. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Táta je inženýr a máma má alespoň maturitu, ale vysoká je taky možná, ale nesmí být 

chytřejší než ten chlap. 



 

Kde rodiče pracují? 

Máma je doma s dětma, uklízí a hezky se o ně stará. Je pořád hezky upravená, doma čisto 

a navařeno a taky vozí děti do školy a do kroužků. Táta bude nějakej děsně bohatej 

podnikatel a bude mít maxi auto a bude chodit v obleku a hrát golf. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Určitě nějaká vilka nebo velkej barák na předměstí. Velká zahrada, bazén, pejsek. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Minimálně deset. Musí mít každý svůj pokoj. Obývák spojenej s kuchyní a jídelna, 

pracovna. Taky mají u ložnice vlastní koupelnu. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Všichni se mají rádi. Děti se můžou občas prát, ale drží při sobě. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Tak ženská by měla být mladší, třeba ve 23 a chlap klidně kolem tý třicítky. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Jsou manželé, to je jasný. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Hodně, aby to všechno utáhli a mohli jezdit ještě na dovolený a tak. Počítám kolem 100 

tisíc měsíčně. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Docela často, asi jako každá holka. Už to mám pěkně naplánovaný. Hlavně úplně jiný, než 

jsem to měla já. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Budu mít manžela a dvě dětičky. Ale děti až po svatbě, chci se vdávat z lásky a ne kvůli 

tomu, že budu těhotná nebo tak něco. 

 

 



 

Kolik členů by měla mít? 

Budeme čtyři. Já, manžel a dvě děti. Je jedno, jestli to bude holka a kluk, hlavně aby byly 

zdravý. To je dneska nejdůležitější. Ale budu je milovat, ať budou jakýkoliv. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Určitě manželství, žádný bydlení na hromádce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jana, respondent číslo 3 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Tak bydlíme s mámou, jejím přítelem a ségrou. Asi normální rodina, akorát bez táty. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Členové mojí rodiny jsou máma, ségra a já. Nikdo jinej, chlapi přícházejí a odcházejí, ale 

my takhle budeme už napořád. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Tak to myslíte určitě tátu. Do rozvodu byl moje rodina, pak vlastně taky, ale všechno 

skončilo. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Nikdo novej nepřibyl. Mámino přítelové nejsou a nebudou moje rodina, to je jenom její 

věc. A nemyslím si, že každej kdo s náma bydlí, je rodina. Rodinu má člověk rád a miluje jí. 

A to já mám u maminy a ségry, i když jí občas nesnášim. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Určitě. Já myslím, že je to hodně v televizi, časákách, na plakátech. Ideální rodinka je 

taková klasika, ale myslím, že jich moc není. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Tak jsou tam rodiče – máma a táta, dvě děti, holka s culíčkama a kluk s pihama. Holka je 

poslušná, hodná a šikovná a kluk je divoch, ale mají se rádi. Máma se o děti poctivě stará, 

vozí je do školy, holku na balet a kluka na fotbal. Táta vydělává plno peněz a jezdí velkým 

černým autem. 

Kolik má členů? 

Čtyři členy, rodiče a dvě děti. 

 



 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

To je asi i docela jedno. Ale nesmí být blbý. Tak alespoň maturitu, ale chlap musí být 

chytřejší, aby byl spokojenej. 

Kde rodiče pracují? 

Ideálně? Tak to je žena v domácnosti, pečuje o rodinný krb a manžel vydělává peníze ve 

svojí firmě. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Určitě ve velkém domě s velikou zahradou, bazénem a taky tam mají třeba tenisovej kurt 

nebo nějaký jezírko. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Je obrovskej a kdyby to bylo ideální, tak mají i nějakou služku, která tam bude mít taky 

svůj pokoj. Tak určitě alespoň deset místností, ale minimálně. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Všichni jsou šťastný a milujou se. Ale to myslím je fakt jenom v reklamě. Realita je, že se 

podvádějí, bohatej chlápek bude určitě spát se sekretářkou. Ale ideální je, že se milujou, 

věří si a pomáhají si. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Tak ženě mohlo být kolem 25 a muž byl starší, už měl tu firmu přece a určitě už měli 

postaveno, tak někdy kolem třicítky. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Jako jestli se vzali a tak? No tak určitě jsou manželé, to je jasný. Ideálně by neměl 

existovat žádnej život na hromádce nebo tak něco, ani rozvody. Tak jsou manželé. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

To nevím, ale aby všechno utáhli, aby děti mohli chodit na kroužky, jezdit autem. Já nevím 

třeba sto tisíc? 

 

 

 



 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Tak určitě, jaká holka nepřemýšlí. Už mám vymyšlený i jména dětí a tak. Vždycky když 

mám nějakýho kluka, tak trénuju i podpisy, ale to nikomu neříkejte, ať nevypadám jako 

nějaká praštěná puberťačka. Ale přemýšlím často. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Tak hlavně musím najít chlapa, kterej se o mě bude starat a hlavně mě nesmí podvádět 

a musím pro něj být jediná na světě. Taky mu nesmí vadit, když třeba přiberu, až budu 

těhotná a nebude koukat po jiných ženských. A až ho najdu, tak budeme mít dvě děti. Už 

vím i jména, asi bych chtěla kluka a holku. Kluk bude starší a bude na ní dávat pozor, ale 

budou od sebe asi jako já a ségra.  

Kolik členů by měla mít? 

Já, manžel a naše dvě děti, tak celkem čtyři. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

To jsou zase ty manželé. Určitě si mě musí vzít, nechci, aby moje děti bydleli třeba jako já 

s máminy přítelem. V jednom bytě má být jedině táta a ne nikdo cizí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jana, respondent číslo 4 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Já už ani nevím, je to hrozný, nemůžu říct, že to je máma, táta, já a ségra. To bylo možná 

dřív, teď je to divný. Nevím, jak mám odpovědět. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Tak určitě máma a táta, ségra taky, i když je to teď tak, jak to je. Ale stejně jsou moje 

rodina, i když už to není jako jedna…nevím, jak to mám říct… jako že už to není jako 

nějakej celek, ale spíš ty lidi jako jednotlivci nebo tak něco. Prostě máma a já, táta a já 

a nevím no ségra už ke mně nejde, nevím, snad to bude někdy lepší, ale dost pochybuju, 

protože mi to přijde kvůli tý blbý střídavce čím dál tím horší. Hned jak mi bude 18, tak 

z tohohle blázince vypadnu. Snad to třeba pomůže i ségře. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

To asi nejde takhle říct. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Tak možná mámino přítel, on není špatnej, mám ho ráda, ale spíš jako kámoš a ne člen 

rodiny, i když u maminy bydlí. Je spíš jako strejda, nebo známej, ale rodina asi ne. Ale 

mám ho ráda, snaží se a máma je s ním šťastná. Myslím, že jí dost drží, když se pořád něco 

řeší se sociálkou, soudem a tak. Táta nikoho nemá, ale zase tam má babi a dědu. Na ty 

jsem vlastně zapomněla, ale to asi není, jak to myslíte jako rodina, ne? Nebo jo? Já nevím. 

Ale ne, rodina jsou jenom rodiče a děti. Babi s dědou jsou příbuzný. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Na to jsem alergická, pak si vždycky uvědomím, jak stojí moje rodina za houby. Když 

vidím, jak jsou šťastný. Ale jako já jim to přeju, ale asi jim to závidím. Vždycky nějaká 

rodinka z reklamy. 

 



 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Muž a žena a jejich děti, všichni se usmívají, drží se za ruce, mají rodinný auto a dům 

s bazénem. 

Kolik má členů? 

Tak ideálně čtyři, dvě děti jsou akorát. Dneska možná i jenom jedno, ale zase je dobrý mít 

sourozence, aby nebylo to jedno dítě sobec. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Oba budou vysokoškoláci, když je to ideální rodina, ne? 

Kde rodiče pracují? 

Tak oba mají nějaký skvělý zaměstnání. Ale ta mamina musí mít zase čas na děti, tak třeba 

nějaká učitelka a táta má firmu a vydělává peníze, tak ta žena nemusí ani moc vydělávat. 

Tak to bude asi učitelka třeba ve školce, aby mohla odpoledne vozit děti ze školy a tak. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Určitě velkej rodinej dům, zahrada, bazén a bude to někde ve městě, ale ne úplně v centru. 

Možná nějaký to satelitní městečko někde u Prahy. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Je to velikej dům, každej má svůj pokoj. Manžel má pracovnu a manželka nějakou místnost 

třeba na cvičení nebo na šití nebo třeba zimní zahradu. Jo a ten dům má určitě taky 

posilovnu. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Vztahy jsou harmonický, klidný, pohodový. Nikdo nic nehrotí, milujou se a pomáhají si. 

Můžou se na sebe spolehnout a rodiče svoje děti milujou a naslouchají ji. Ne jako u nás, 

kde mě nikdo neposlouchá. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Tak museli mít po škole, něco procestovali, ale zase nesmí být moc starý, to taky není 

dobrý. Chlap je starší, tak třeba 32 a ženě bude 28. 

 

 



 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Rodinný stav je jako manželství nebo tohle se tím asi myslí, co? Tak určitě jsou manželé. 

To je taková tradice, a když to má být ideální. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Musí mít dost peněz, na co chtějí a proč šetřit, když to má být ideální, tak třeba 200 tisíc, 

ale 100 by stačilo taky. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Čím dál tím víc. A vlastně ani nevím, jestli je to dobrej nápad. Jako já vím, co bych chtěla, 

ale najít někoho, kdo by to měl stejně a než děti vystavovat tomuhle co mám já, tak radši 

rodinu nechci. Nechci, aby byly moje děti nějak nešťastný. Ještě si to musím rozmyslet, ale 

záleží, jestli najdu nějakýho dobrýho kluka, kterej to bude mít stejně jako já. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Jako v nejlepším případě budu mít manžela, věrnýho a pracovitýho, o kterýho se můžu 

opřít, a nezklame mě. A když ho nenajdu, tak radši nic. Ale když ho najdu, tak budeme mít 

dvě děti, je jedno jestli kluk nebo holka, ale holka by se jmenovala Valerie a kluk Dominik. 

Ale hlavně aby byly zdravý a šťastný. 

Kolik členů by měla mít? 

Nejlepší čtyři. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

To jako nevím, nechtěla bych se rozvádět a pak absolvovat tohle všechno, ale jak jsem 

říkala, když nenajdu toho správnýho, tak rodina radši žádná. Takže když bude rodina, tak 

budu mít toho správnýho, takže budeme určitě manželé. 

 

 

 

 

 



 

Petra, respondent číslo 5 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Tak já mám vlastně dvě rodiny. Jednu v Praze, kde jsem s mamkou a taťkou a druhou 

u babi a u dědy. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Mamka, taťka, babi, děda a já. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Ne, nikdo takovej není. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Tak asi jsem dřív nebrala babi s dědou jako rodinu. Jako jasně, že jsou rodina, ale brala 

jsem je jako jinak než naše. Jako že naši mi byli blíž. Ale dneska jsou asi stejně jako naši. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Tak určitě jsem to už někdy slyšela, ale jsou to takový bláboly. Nic není ideální, možná ve 

filmu. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Taková ta filmová nebo ta z reklamy. Máma, táta, dvě děti. Všichni spolu tráví čas, hrajou 

si, povídají a určitě společně večeří a snídají. Asi jsou to blbosti. Když nad tím přemýšlím, 

tak je to fakt jako z reklamy. 

Kolik má členů? 

Myslím, že čtyři jsou ideál. Jinak by nemuseli mít ost času na děti, nemohli by se jim 

věnovat, dvě děti jsou v dnešní době akorát. Já jsem třeba jedináček a sourozence bych 

brala. 

 

 



 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Ideálně oba vysokoškoláci, ale asi to není to nejdůležitější. Ale škola je důležitá a jdou 

příkladem dětem. 

Kde rodiče pracují? 

Tak mají nějaké vysoké pozice ve firmě, nejlépe nějaké nadnárodní nebo tak. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Kousek od Prahy, ve velkém domě s bazénem a velkou zahradou. Musí tam být také dobré 

spojení, aby nebyli odkázaný jenom na auto. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Každý má svůj koutek, šatnu, koupelnu a rodiče mají určitě pracovnu a posilovnu. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Určitě skvělé. Tráví spolu volný čas a jsou rádi, že mohou být spolu. Jezdí společně na 

výlety a dvakrát ročně na dovolenou. V zimě lyže a v létě moře. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Až někdy dýl, až vystudovali a rozjeli si kariéru. Tak ženě bylo 30 a muži klidně 40, dneska 

není nic divnýho, když mají lidi děti déle. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Na tom nezáleží, ale musí s tím souhlasit oba. Ideálně by měli být ale manželé. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Utáhnout dům je náročné, určitě mají i auta a paní na uklízení. Tak 150 tisíc. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Přemýšlím často, hlavně na praxi, když vidím maminky s dětma a třeba slyším jejich osudy 

a tak. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat?  

Hlavně najít hodnýho a zajištěnýho manžela. Musí mít taky stejný cíle a koníčky jako já. 

Musí mít rád muziku a hlavně se o mě musí umět potarat, když budu třeba doma s dětma. 



 

Budeme mít dvě děti, holku a kluka. Kluk bude starší, aby mohl holku ochraňovat. 

Holčička bude Amálka a kluk bude Alex. Amálka bude dělat balet a Alex tenis a fotbal. 

Manžel bude dělat třeba v Applu a bude dělat manažera. Já bych chtěla vlastní školku, 

kam budou chodit i naše děti. 

Kolik členů by měla mít? 

Čtyři, já, manžel, Amálka a Alex. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Chci krásnou svatbu, tak určitě manželství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petr, respondent číslo 6 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Bydlíme ve velkém domě s našima, bráchama, babčou, dědou a je tam ještě strejda 

s rodinou. Je nás docela dost, ale má to výhody. Vždycky je vařeno a je někdo doma, když 

někdo něco potřebuje.  

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Naši, bráchové, děda, babi, strejda, teta, Pepa, Maruška a Léňa. A teď i moje holka 

Pavlína, to je moje rodina. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Nikdo mě nenapadá. Možná prababi, ta umřela asi před pěti rukama. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Pavlínka, to je moje holka, známe se od základky, ale chodíme spolu tak rok. Už patří do 

naší rodiny, je u nás taky často, i když chodí do školy do Plzně. Naši jí mají rádi a dost 

mamce pomáhá. Je skvělá. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Slyšel a je asi menší než ta naše. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Hlavní je, aby táhli za jeden provaz když je potřeba jinak je to jedno. 

Kolik má členů? 

Naše je třeba dost velká, to se jen tak nevidí a i ve škole si myslí, že jsme divný. Tak 

myslím, že čtyři nebo pět. Rodiče a děti. V televizi taky moc nevidíte, že by jich bylo tolik 

jako nás. 

 

 



 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Učňák a pak třeba maturitu. Vejšku mít nemusej, hlavně aby uměli vzít za práci a uživili 

rodinu. 

Kde rodiče pracují? 

Mají svojí firmu. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Určitě nějakej velkej dům. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Hodně, počkejte, spočtu to. Tak 15. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Super, mají se rádi a pomáhaj si. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

To je jedno, dneska ale je móda mít je dýl. Tak ženská ve 25 a chlápek ve 30. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Manželé, bez toho to nejde. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Kolem 70 tisíc. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

S Pavlínkou se o tom dost bavíme. Už to má naplánovaný a já s tím souhlasím. Nejdřív si 

chce dodělat školu a já budu zatím vydělávat a stavět barák a pak už bude svatba a děti. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Chci bydlet blízko našich, ale ne asi s nima. Máme vedle pozemek, tak tam postavím barák 

a budu dělat v naší firmě. Budeme mít dvě děti, Pavlíka chce holku a kluka, já bych bral 

dva kluky, aby dělali u nás, ale to je jedno.  

Kolik členů by měla mít? 

Čtyři. 



 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Svatba musí být, to je základ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veronika, respondent číslo 7 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Mamča, babča a malej. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

To je jasný, nikoho jinýho než mamču, babču a malýho nemám. Tátu jsem nikdy neviděla 

a malýho táta? Ani omylem. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Ne, vždycky to bylo takhle, nikdo jinej nikdy nebyl. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Tak možná jedna kámoška, ale jako úplně rodina to není, to zas ne. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšela jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Tak asi od sociálky co u nás byla, říkala, že my nejsem určitě ideální rodina. 

Jak si představuješ ideální rodinu?  

No asi ne jako naše, ideální je taková ta reklamní. Jako všechno dokonalý jako ze žurnálu. 

Kolik má členů? 

Nevím, ale asi 4. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Chlap má vejšku a máma alespoň maturitu. 

Kde rodiče pracují? 

Chlap je šéf velký firmy a máma se stará o děti a dělá takovou tu rodinnou atmosféru, tak 

ta může být doma. 

 

 



 

Kde ideální rodina bydlí? 

Tak to mám úplně jasnou představu, velkej dům, bazén, tenisový kurt, obrovský obývák 

s kuchyní a jídelnou, krb. Každej má svůj pokoj. Úplně to vidím. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Rozhodně hodně. Každý má svůj pokoj, jak jsem říkala. Pak určitě pracovna pro chlapa, 

šatna pro mámu, nějaká herna pro děti. Tak 12 nebo 13 pokojů. 

Kolik má členů? 

Čtyři a může tak s nima bydlet i babička. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Všichni se mají strašně rádi. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Mámě bylo 25 a chlapovi 30. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Tak ideálně by měli být manželé, to je jasný. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Hodně. To je pořád ta ideální? Tak 100 tisíc určitě. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Tak já už rodinu mám. Malej, mamča a babča. A jestli bude nějakej chlap? Stejně s náma 

nevydrží. Na rodinu na celej život nevěřím. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Jak jsem řekla, malej, babča a mamča. 

Kolik členů by měla mít? 

My čtyři. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Manžela už asi nenajdu, protože to vidím u mámy. S dítětem to není lehký a ani po něm 

netoužím. 



 

Pavel, respondent číslo 8 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Moje rodina jsou bráchové. To znamená, že jsme tři, já a dva bráchové. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Jenom bráchy. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Ta paní, která nás porodila, ale máma se jí říkat nedá, ale na začátku tam asi musela patřit 

a táta tam byl taky, ale to skončilo už dávno. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Teta Jana z děcáku je pro mě jako druhá máma, ale taky to má svoje meze a úplná rodina 

to není, i když jí mám hodně rád, ale není moje krev, to jsou jenom bráchové. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Myslím, že sociálka má představu – rodiče a děti. Žádný rozvody, jeden rodič nebo tak 

něco… 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Já si nemyslim, že něco takovýho je. Ale jestli musím něco říct, tak si myslím, že by to byla 

máma, táta a dítě. 

Kolik má členů? 

Dneska už není normální mít hodně dětí, jako jsme byli my s bráchama. A asi to nejde, aby 

se všichni měli dobře. Tak ideální maximálně dvě děti a rodiče. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Střední školu nebo třeba učňák a maturitu. 

 



 

Kde rodiče pracují? 

Táta má třeba firmu a žena může být klidně s dětma. To je pořád ten ideál? Tak to je žena 

určitě doma a stará se o děti, protože chlap vydělává dost, aby nemusela pracovat. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Mají krásnej dům. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Každej má svůj pokoj, tak třeba 7 místností. 

Kolik má členů? 

Čtyři, máma, táta a dvě děti. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

To jako jestli se mají rádi? Jo, mají dobrý vztahy, mají se rádi a pomáhají si. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Už museli mít rozum, tak žádný děti v 15, ale třeba kolem 25 nebo klidně až 30. Ale zase ne 

moc pozdě, aby se jim pak nesmáli, že mají starý rodiče. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Manželé, nesouhlasím s takovým tím jenom chozením bez svatby, když už jsou tam děti. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Ideální klidně 100 tisíc. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

To dělá každej, tak i já. Ale nic moc často, tak normálně, když se s mojí mladou bavíme, 

tak nějaký plány máme. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat?  

Já, mladá a asi ty dvě děti. 

Kolik členů by měla mít? 

Tři nebo čtyři, podle toho, co budu mít za job. Chci, aby se měli dobře. 



 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Vezmeme se, hned jak zjistím, že je mladá těhotná, tak si jí vezmu. Musím převzít taky 

zodpovědnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karel, respondent číslo 9 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Tak normálka, asi to mám dost nudný, když vezmu svoje spolužáky. Naši jsou spolu od 

začátku, ani se nějak nehádají, takže žádný drama. Mám mladší ségru, obě babičky a oba 

dědy. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Mamka, taťka, ségra a já. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Nikdo takovej není. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Určitě moje přítelkyně, to je moje rodina taky. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Asi je to namyšlený, ale myslím, že my jsme docela ideální – mám oba rodiče, ségru, máme 

barák a tak. Ale asi by to chtělo víc peněz. Nejsme ale žádný sociálové, to ne, ale auta 

a miliony rozhodně nemáme. Kdyby byly ty peníze, tak jsme ideální. 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Tak jako ta naše – rodiče a dvě děti. Ale mají ty miliony, velikej barák, auta a bazén, 

takovej ten krytej s protiproudem ve sklepě a taky saunu a fitko. 

Kolik má členů? 

Čtyři, rodiče a dvě děti. 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Tak ideál je, že jsou vysokoškoláci, ne? Naši sice vejšku nemají, ale jsou chytrý a radši šli 

pracovat a vydělávat než aby studovali do 30 jako jiný. 

 



 

Kde rodiče pracují? 

Tak asi podnikají, ale spíš ten muž. Ženská by měla ale taky pracovat, aby něco měla, až 

děti vyrostou. Jako aby pak třeba nezačala pít nebo podvádět, když by se nudila a měla 

hodně peněz. Nebo by mohla mít nějakou charitu. To dělají ty bohatý, ne? Ale vydělávat by 

měl asi spíš ten chlap. Ale dneska chtějí být ty ženský nezávislý, tak může vydělávat taky, ať 

mají víc. Ale musí se starat o děti, to chlap nedělá. A klidně můžou mít nějakou uklízečku 

nebo hospodyni nebo jak se tomu říká. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Mega barák s bazénem, fitkem, zahradním domkem a maxi garáž na sporťáka a dvě 

SUVčka. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Tak čím víc, tím líp, když je to ideální tak můžu říct kolik chci, ne? Tak třeba 15. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Tak by se měli mít rádi, věřit si a pomáhat si, a když je nějakej průser, tak spolu držet. Ale 

to dneska moc není. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Až někdy dýl. Teda ta ženská brzo a muž až klidně ve 40, až si dost užije. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Teď už jsou manželé, když mají děti. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

150 tisíc měsíčně, ale to jsem plácnul jen tak. Prostě aby všechno poplatili a zbylo jim ještě 

dost, na co chtějí. Jezdí na dovolený a mají dobrou a moderní elektroniku. Tak možná i víc, 

co? 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Tak bavíme se hlavně s přítelkyní, ta to má úplně nalajnovaný. Ale že bych si po večerech 

představoval dětičky a ubrousky na svatbě to ne. 

 



 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Přítelkyně a dvě děti. Klidně dva kluci, budou hrát fotbal a tenis jako já. 

Kolik členů by měla mít? 

Čtyři členy, my dva a dvě děti. Dneska už víc dětí není možný, všechno je děsně drahý 

a není na to ani čas. 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Jako jestli svatba a pak až děti? Tak nevím, nějak to není důležitý, ale naši jsou taky 

manželé. Tak tu svatbu asi jo. Ale klidně až dýl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Milan, respondent číslo 10 

Představy o „mojí rodině“ 

Jak vypadá tvoje rodina v současné době? 

Bydlím s bráchou a s našima v baráku. Ségra už má muže a bydlí tady kousek, i když 

s náma už nebydlí, tak je tady stejně furt. Když se jí nechce vařit nebo když je Pepa v práci, 

tak tady občas spí. Jinak babi a děda už umřeli a druhý jsem ani nepoznal, umřeli, když byl 

táta malej. 

Koho považuješ za člena (členy) tvé rodiny? 

Máma, táta, brácha a ségra a teď už i ségry manžela Pepu, je dobrej. 

Existuje někdo, kdo dříve patřil do tvé rodiny, ale nyní ho nepovažuješ za jejího 

člena? 

Tak asi babi a děda, když umřeli. Třeba biologickou matku jsem nikdy nebral ani jako 

rodinu, když jsem se dostal k našim, tak už jí tak neberu vůbec. I když naši nejsou moji 

pravý rodiče, tak jsou to opravdový rodiče. A tý ženský můžu poděkovat za to, že mě 

nemohli adoptovat, protože nikdy nepodepíše souhlas, kdyby byla máma, tak to podepíše, 

abych byl šťastnej. Ale s našima jsme o tom mluvili a oni říkají, že je to jedno, že je to 

jenom papír a pro ně jsem opravdovej syn. Akorát se jmenuju jinak a tak, ale to už je mi 

teď jedno, dřív mě to štvalo. 

Existuje někdo, kdo dříve nepatřil do tvé rodiny, ale nyní ho považuješ za jejího 

člena? 

Pepa, ségry muž. 

Představy o „ideální rodině“ 

Slyšel jsi někdy, jak by měla vypadat ideální rodina? 

Jistě, když jsou všechny ty obrázky a fotky, rodiče, děti, barák, auto… 

Jak si představuješ ideální rodinu? 

Naše je ideální. Naši jsou fakt dobrý, ale neříkejte jim to, ať si moc nemyslí. (smích) Takže 

ideální rodina vypadá stejně jako naše. 

Kolik má členů? 

Ideální je pět, rodiče a tři děti. 



 

Jaké mají rodiče vzdělání? 

Na tom nezáleží, hlavně aby pracovali, a děti si z nich můžou brát příklad. 

Kde rodiče pracují? 

Když je to ideální, tak by mohli oba podnikat a třeba i mít spolu nějakou firmu. 

Kde ideální rodina bydlí? 

Ve velkém domě se zahradou a bazénem. 

Kolik místností má jejich byt či dům? 

Aby měl každej svůj pokoj, ale i nějakou společnou místnost, kde se budou potkávat. 

Celkem třeba 10 místností. 

Jaké jsou vztahy mezi jejími členy? 

Všichni s mají rádi a pomáhají si, když je problém. 

V kolika letech měli rodiče své děti? 

Tak určitě až někdy dýl, když na to byli připravený a měli kde bydlet a měli našetřeno. 

Jaký je rodinný stav rodičů? 

Jsou ženatý. 

Jaký je měsíční příjem rodiny? 

Sto tisíc. 

Představy o mojí budoucí rodině 

Přemýšlel jsi někdy o svojí budoucí rodině? 

Občas na to myslím, hlavně, když je nějaký řešení s biologickou matkou, to si říkám, že je 

důležitý, jakou holku si někdy vezmu a tak. 

Jak by měla tvoje budoucí rodina vypadat? 

Určitě musím najít dobrou holku, která bude mít ráda mě a nenajde si jinýho, když bude 

problém nebo něco. A pak chci určitě děti, ale to až dýl, až budou peníze a barák. 

Kolik členů by měla mít? 

Dneska je těžký to s těma penězma, tak radši jenom dvě děti, já a holka. 



 

Jakou formu soužití bys preferoval? 

Když budou děti, tak se určitě oženíme. 

 

 

 

 


