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Příloha č. 1: PROFILY INFORMÁTOREK

KARLA
VANDA
MARTA
SIMONA
JASMÍNA
APOLENA
LUCIE
EDITA
ROMANA
HELENA
MARKÉTA

VĚK
29
23
21
23
38
40
24
30
28
26
34

VZDĚLÁNÍ
vyučená
středoškolské
vyučená
vyučená
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vyučená
vyučená
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DĚTI
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2

ROZHOVOR
IV/13
IX/13
IX/13
X/13
IX/13
X/13
X/13
XI/13
XI/13
X/13
XI/13

Příloha č. 2: GUIDE LIST

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Věk:
Stav:
Počet dětí:
Internet:
Auto/řidičský průkaz:
Finanční situace rodiny:
Zázemí (dům, byt, jak velký, dítě s vlastním pokojem?):

VÝBAVIČKA
Co pro vás znamená slovo výbavička?
- Existuje nějaký seznam, podle kterého si kupujete výbavičku pro miminko? Pokud
ano, kde jste ho sehnala? A proč jste si vybrala právě tento?
Nakupovací strategie
- Chcete pro vaše dítě jen nové věci? Bráníte se nakupování věcí tzv. z druhé ruky?
Proč? Pokud z druhé ruky, pak odkud – jen věci od někoho známého o kom vím „co je
to zač“, z obchodu, z inzerátů, je to jedno….
- Kdy jste začala pořizovat věci? Je něco, co ovlivnilo fakt, že to byl právě daný
moment? (pověry, slevy, čekání na pohlaví dítěte….)
-Jakým způsobem nakupujete? (Nakupujete věci i po internetu? Proč? Jaké? Kde?)
Mezigenerační vztah
- Jak se do výbavičky zapojuje rodina?
- Jakou měrou se na vytváření výbavičky podílejí také budoucí prarodiče (případně jiní
příbuzní)? (např. finanční podpora, nějaká domluva na konkrétních věcech, které budou
pořizovat apod.) / Trváte na osobním výběru věcí?
Dědění
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- Je vaše očekávané miminko první u vás v rodině (myšleno v rozšířené), dá se
předpokládat, že budete po někom z rodiny něco dědit? Je něco, co byste mohla
„podědit“, ale záměrně nechcete?
Řídíte se podle nějakých pověr? Jakých? (kočárek v bytě, zákaz na hřbitov… apod.)
Nový X starý kočárek - hodnocení
Jaká jsou vaše kritéria pro výběr kočárku? (značka, cena, barva, jízdní vlastnosti,
„kolečka“, výrobce, velikost….) Uskladnění – návaznost na pověry?
Jaká jsou vaše kritéria pro výběr postýlky?
Sledujete moderní trendy v mateřství? (bio pleny X látkové pleny X klasické pleny, bio
kosmetika ….)
Kupujete si nějaké časopisy týkající se mateřství?
Jsou nějaké věci, jejichž pořízení už teď považujete za zbytečné?
Jak probíhá/probíhalo vaše těhotenství?
VIZUALIZACE DÍTĚTE
Nechala jste si udělat fotografii z ultrazvuku? Proč?
Byla jste na 3D ultrazvuku? Proč? ( fotografie/video)
Nechala jste se nafotit jako těhotná? Chystáte se? Chystáte nechat takto nafotit svoje
dítě? Co k danému rozhodnutí vedlo?/ Pokud ano – necháte se nafotit u Šárky (=místní
fotografka) nebo jinde? Proč?
Máte/můžete mi ukázat „deníček“ vašeho dítěte? (i virtuální skupiny apod.)
SLUŽBY
Kam chodíte k lékaři vy sama (praktický i gynekolog)? Co rozhodlo o výběru?
(vzdálenost, vybavenost ordinace…)
Uvažovala jste již o výběru dětského lékaře? Který by to byl a proč?
Navštěvujete nějaké mateřské centrum? Proč? Stýkáte se s některými jinými budoucími
matkami? Ovlivnil vás již v nějakém rozhodnutí styk s ostatními maminkami?
Jste členkou nějaké virtuální diskuse/ skupiny týkající se mateřství? Proč? Cítíte se jí
nějak ovlivněná? Jaké informace zde hledáte a jaké získáváte?
Chystáte se navštěvovat nějaké předporodní kurzy? (příprava k porodu, příprava na péči
o novorozence…)/ Chodíte na nějaké cvičení pro těhotné (např. jóga, plavání, overball
pro těhotné apod.)
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Vybrala jste si již nějakou porodnici? Jakou? Proč? / Chystáte se rodit v porodnici nebo
chcete využít nějakou alternativní možnost? (domácí porody)
Uvažujete o příplatku za nadstandardní pokoj? Proč?/ Hodláte využít nové možnosti
výběru lékaře v nemocnici? Proč?
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Příloha č. 3: Ukázka kódování rozhovoru: informátorka Marta
Marta (21 let, jedno dítě), rozhovor u ní doma, IX/13, 45 minut
Kategorie:
Veřejný prostor (VP), Soukromý prostor (SP), kočárek, oblečení, postýlka, úls,
prarodiče, paměť, vizualizace, media, řevnivost, sociální status, péče/láska, dary,
dědění, gender, porodnice, hodnocení, sentiment, nakupování, luxus
Já bych se vrátila až k tomu těhotenství a k té výbavě a nejdříve se tě zeptám ze široka:
co pro tebe znamená ten pojem výbavička – výbavička pro dítě?
Co to pro mě znamená, jo? Tak ty základní věci, který potřebuješ už od začátku. Jako
základní oblečení, hygienický potřeby, nevím … kočárek, postýlku, … VÝBAVIČKA
No a jak jsi ty věci vybírala?
Tak třeba postýlku jsem měla ještě po mně, po bráchovi, po ségře, s tím, že ji mamka
přetřela, nebo obrousila, natřela jako … Koupili jsme matračku. Povlečení do postýlky
jsem měla po synovci po ségře…. Pak jsem si třeba kupovala cestovní postýlku, kterou
jsem měla dole v obýváku. postýlka – SP
A ta byla nová?
Ta byla nová, kočárek jsme měli taky novej. kočárek – důraz na nový
Jak jsi ho vybírala?
Ticho (odmlčela se)
Jestli jsi tam měla nějaká kritéria?
De facto ani ne. Já jsem chtěla, aby byl větší kvůli tomu, aby se tam ještě vešel v tom
fusaku, ale pak jsem stejně zjistila, že jsem ho moc dobře ani nevybrala, že jsem
neřešila vlastně takovouhle věc … jako … a pak jsem zjistila, že ten kočárek je špatnej.
Ten sporťák de fakcto že se v něm nedá jezdit. nespokojenost s kočárkem
Takže jsi s ním nebyla spokojená?
Ne, nebyla jsem spokojená.
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Ne, ne v prvním krámu. Tak nejdřív jsem si vybrala spoustu jiných, než jsme potom
někam jeli, a pak v jednom obchodě měli tady ten kočár a ten pán ten mi ho tam jako že
doporučil. Hlavně že je velkej pro to dítě na ten fusak a to … A pak jsme ho, jsem ho
sehnala, pak jsme ho sehnali ten samej v těch XY, že to bylo i blízko. Tak jsme ho
objednali tam, tu barvu, kterou jsme chtěli, a … výběr kočárku
A barvu jste vybírali jak?
Barvu? Doma jsme se domluvili na zelený a já jsem kráva objednala modrou (smích).
Koč. – barva - gender
Jako že se ti pak víc líbila?
Jo, víc se mi líbila.
A zelenou chtěl Tonda?
Jo, zelenou chtěl Tonda. Jako v barvách TJ Sokola Mimichov….(barvy místního
fotbalového klubu jsou zelená a žlutá) koč. – příběh (Ap.)
Fakt, jo?
Jo, fakt. Jako fakt, to mi do dneška znovu otlouká o hlavu, že jsem ten kočár vybrala já.
Nejen že byl na houby ale ještě nebyl zelenej, kterej chtěl on. (smích)
Vedli jste doma nějaké mírové rozhovory? Jako že jste si vzali letáček a Tonda ukázal
zelenou? Nebo…
My jsme se byli podívat v tom krámu a tam měli ten vzorníček barev, takže jsme se
domluvili na tý zelený a pak jsem vzala domů i ten letáček, podle kterýho jsme i doma
řekli, že tu zelenou, ale pak jsem v tom krámu usoudila, že ta modrá je přeci jenom
lepší.
A já teď mám pocit, nechtěla ty jsi původně černou?
Já jsem původně, jakože úplně v začátkách jsem chtěla černej kočár, ale všichni mě od
toho hrozně odvraceli, hlavně máma, že to vůbec není hezký černej kočár, takže
nakonec jsme dospěli k zelený, ze který se stala modrá. (smích)
k barvě kočárku
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PRARODIČE

A s tou barvou jsi byla s pokojená?
Jooo, s barvou docela jo. Ale to bylo jediný.
A ladila jsi to potom ještě nějak?
Hmmm… tak měla jsem třeba modrou deku do kočáru nebo plenu, na který byli modrý
medvídci, fusak byl černo modrej nebo termotaška taková modrošedá… koč. doplňky
gender, stylizace koč.
Hmm, takže byl asi první kočár a potom jsi to ladila..?
Jo, jo, přesně.
A co u tebe byl ten první moment, že jste začali nakupovat?
No tak úplně první, co jsem si koupila, tak to bylo po tom, co mi doktorka řekla, že to
bude kluk, takže to byla první věc, koupila jsem si modrou deku, nooo…. A od tý doby
jsem si začala postupně kupovat nějaký věci. nakupování - první moment
Takže jsi čekala do doby, než ti potvrdí pohlaví?
No, do tý doby jsem si nekoupila vůbec nic, protože jsem si chtěla vybrat nějakou barvu
a do tý jsem to pak chtěla všechno ladit. Holka takový růžový, fialový a když to bude
kluk, tak modrý, zelený. nakupování – první moment, gender
Sháněla jsi nějaký věci i na internetu?
Třeba postýlka cestovní byla z internetu, ale spíš jako… oblečení třeba vůbec, kočárek
(koč. jen výběr) jsem taky vybírala na internetu, ale to jsme pak vždycky jeli do krámu,
abychom věděli, jak bude vypadat, ale nakonec jsme ho na internetu nekoupili. No
jinak, jo, ještě vlastně houpačku, jak se to houpalo, kývalo, tak to bylo taky z internetu.
média - internet
A když jsi říkala, že ta postýlka byla ještě po tobě a po bráchovi, tak na to došlo jak?
Jako žes jí chtěla nebo….
Ono mi přišlo zbytečný kupovat novou postýlku, protože jsme ty peníze jako úplně
neměli, tak jsem si prostě říkala, že ta postýlka bude dobrá. postýlka – po sobě – (Ap.)
A máš problém s věcmi z druhé ruky?
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Ne, jako boty ne. nakupování, druhá ruka
A máš nějaká kritéria, jako že třeba….
Jako nekoupi… nemám ráda…. starý boty, to bych nekoupila, nemám ráda starý boty,
pak ještě má nějaký starý boty jako po synovcovi, na ven, na zahradu, ale to vím, že
jsou po něm a vím, kdo v tom chodil, ale nedala bych mu na nohy boty úplně po někom
jakože….. druhá ruka, kritéria co ne
A jinak ti to nevadí, třeba u oblečení?
Ne, jinak mi to nevadí. Nekupuju třeba starý oblečení přes internet, to nekupuju, dívám
se, ale nekupuju to, nevadí mi, jít třeba tady za panelák, že se v tom hrabu a vidím to,
tak mi to nevadí, ale přímo nějak jsem nekupovala starý věci…. HROMÁDKY nakupování
Proč?
Páč jsem, bylo to moje první dítě, tak jsem chtěla, aby měl všechno nový a měla jsem
teda pár věcí jako po ségře, ale to jsem mu dávala spíš jako na doma, málokdy, že když
mi došly ty moje věci, tak jsem mu dávala teda ty starší. OBLEČENÍ – na doma, SP,
dědění, nakupování – druhá ruka
A co pro tebe byly ty události, že jsi ho vyfikla?
Třeba když jsme šli ke tchýni na návštěvu (smích) nebo když měla přijít nějaká
návštěva, tak to jsem mu dala něco lepšího, z těch lepších kousků, co jsme měli. Nebo
když jsme šli na nějakou návštěvu nebo někam, ukázat (smích) jaký máme krásný dítě.
A že mám vkus. OBLEČENÍ – na ven, VP
A co pro tebe byly ty lepší věci?
Lepší? Třeba když jsem byla těhotná, tak jsem koupila… takový plátěný kalhoty měl,
k tomu byla košile a taková vestička pletená. Tak to byly takový ty lepší věci, jakože
džíny, k tomu nějaký to lepší tričko, k tomu košile, nějakej hezkej svetr nebo něco
takovýho. „lepší obleč.“ – miniatury!
Když jsi dělala t výbavičku, tak zapojovali se nějak prarodiče?
(ticho, přemýšlí)
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Třeba ať už nějaká materiální pomoc nebo jestli vám do něčeho kecali?
Ne, jako, tchýně vůbec a mamka naše mi třeba dala deset tisíc na kočár, takže jsem si ho
koupila z toho, co mi dali, pak mi v průběhu těhotenství, když jela někam se ségrou,
sama mi nic nekupovala, tak mi koupila pár věcí, jako nějaký bodyčka a ta, ale jinak
jako, ségra mi taky nakoupila pár věcí, když viděla někde něco ve slevě, tak mi to
potom jako koupila, ale jinak si jako nevzpomínám… PRARODIČE – aktivní zapojení
A brácha?
Brácha, je chlap, takže až když se malej narodil, tak taky dal ségře peníze a dostali jsme
od něj červený boty Addidasky, takový ty capáky…dary
A ty jsi měla, jako takový to lepší?
Jo, ty jsem mu dávala hrozně ráda. Měli jsme, když byl malej nemocnej, tak dostal za
to, že byl statečnej, tak dostal teplákovou adidasovou soupravu, která nám ladila k těm
botám, takže jsem mu to hrozně ráda dávala, když jsme někam jeli, aby jako viděli, že
má značkový oblečení. Ta byla naše velice oblíbená. OBLEČENÍ – značka, řevnivost, s.
status
A ty si myslíš v čem, že je značkový oblečení lepší?
V čem lepší… Nemyslím si, že ani lepší, jakože mám ráda, když můžu někomu ukázat,
že má něco lepšího na sobě. Není to o tom, že bych si myslela, že jsou lepší, já nevím,
hadry z c a a než z Kiku, ale mám ráda, když můžu ukázat, že má takhle něco lepšího…
značka, řevnivost, s. status
A který jsou pro tebe ty lepší značky?
Ty lepší značky, no třeba C&A, H&M, a měli jsme pár věcí i z Nextu, ale to byly fakt
jenom vybraný kousky, který jsme pak nosili někam…. značka, řevnivost
Ty jsi říkala, že jsi měla nějaký věci po ségře, s těma jsi teda neměla problém, když se
ty věci dědí v rámci rodiny….
Ne, ne, ne, to mi jako vůbec nevadilo, to bylo fakt jenom pár kousků, který dostávala na
doma, když jsem třeba neměla vypráno, vyžehlíno, tak dostal něco po tom synovcovi.
dědění v rodině, OBLEČENÍ
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A dodržovali jste nějaký pověry, když jsi byla těhotná?
Jo… Měli jsme všechno u mamky, i postýlku do poslední chvíle a kočár potom muž
přivezl, až když jsme se vrátili z porodnice, takže doma nebyl vůbec..ÚLS - ano
A jaký byl tvůj příjezd z porodnice?
Hroznej! Čekaly mě v kuchyni na stole špinavý ponožky a v koupelně přetejkal koš se
špinavým prádlem, takže tak.
Takže se nesešla rodina?
No to jo, ale to mě svým způsobem vytáčelo, já jsem byla unavená a já přijela domů,
mamka si vzala týden dovolený, přijela jsem, měla jsem navařený vývar, řízek a
bramborovou kaši. No a večer přišli naši. Přinesli nám dárky, i já jsem dostala od našich
dárek, tchyně s tchánem přišli, brácha přišel, ale nebyla jsem z toho úplně nadšená,
protože jsem byla ráda, že jsem byla doma a chtěla jsem si odpočinout. A oni jak tam
přišli, tak to bylo takový blbý je vyhodit, ale byla jsem z toho taková, že jsem z toho
nebyla úplně nadšená. dárky
Kupovala sis tenkrát nějaký časopisy? Sháněla jsi nějak informace?
Já jsem to hodně četla na internetu nebo když jsem třeba dostala u doktora takovej ten
první kufřík, tak v tom byly taky nějaký letáčky, ale spíš jsem to všechno vyhledávala
na internetu. – média – internet - info
A navštěvovala jsi nějaké virtuální skupiny?
Ne, to ne, chodila jsem, navštěvovala jsem to tam, ale sama jsem nepsala žádný
komentáře, jenom jsem si to pročítala. A pak hlavně jsem zkoumala po tejdnu co tomu
dítěti roste nebo neroste. média - info
Ještě nějaký informace jsi tam sháněla?
Ne, myslím, že jenom to, jak to dítě v tom týdnu těhotenství zrovna vypadá.
Takže časopisy, nějaký skupiny…?
Ne, to šlo mimo mě. novinky neguje
A sledovala jsi nějaký ty moderní trendy v mateřství?
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Jakože oblečení nebo?
Spíš bio pleny, bio kosmetika apod.
Ne, ne, ne, tak to vůbec, to jsem neřešila.
Je něco, co zpětně považuješ za zbytečný a už by sis to nepořídila?
Jo, to bylo… Docela dost jsem měla takových těch slavnostních věcí, který to dítě ani
neunosí, jak jsem už mluvila o těch kalhotech s tou košilí a vestičkou, tak to bylo
kupovaný na nějakou slavnostní příležitost, ale měl to na sobě všeho všudy třikrát a
byly to zrovna takový ty dražší věci, který jsme tolik kupovat nemuseli. A měli jsme
docela i dost toho oblečení do začátku, že toho bylo možná až moc, že bysme to mít
nemuseli. OŠACENÍ – slavnostní, miniatury
A lituješ toho, žes to měla?
Ne, nelituju, koupila bych si to znova. Páč, když to nakupuješ v průběhu toho
těhotenství a máš to rozložený, tak už je to jiný, než když máš to dítě a musíš si to jít
koupit, protože to potřebuješ.
Jak by jsi zpětně to svoje těhotenství hodnotila?
No, já bych se pro příští těhotenství chtěla trošku líp oblíkat (smích), vím, že jsem
nosila ještě těhotenský kalhoty po kamarádce, pak jsem si na léto koupila těhotenský
kraťasy a to… ale nějak extra jsem se neoblíkala a přišlo mi to zbytečný, kupovat si
nějaký drahý věci, když jsem věděla, že mi to vlastně bude jenom chviličku…
těhotenství, vzhled
A teď už by sis to teda koupila?
Teď už bych si koupila třeba nějaký slušný kalhoty, trošku víc slušnějšího oblečení,
jako… Jsem pak měla jenom pár slušnejch triček, který jsem nosila k doktoru a na
takovýhle příležitosti, když jsem někam jela a doma jsem nosila vytahaný tepláky, který
mi prostě byly…. těhotenství, vzhled
A jinak jsi se v tom těhotenství cítila v pohodě?
Tak jako v pohodě, do těch posledních týdnů, kdy už se asi necítí žádná ženská
v pohodě, jsem byla taková oteklá a tlustá a ošklivá…
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Nechávala jsi se fotit?
Jo, nechávala jsem se fotit u Elvíry. (místní fotografka)
Proč zrovna u Elvíry?
Protože táta pro ní něco měli s tátou, nějakou službu a ona nás pak zadarmo jako
vyfotila, my jsme se fotili i se ségrou i s bráchou…. BARTER
A kdyby tam ta protislužba nebyla, tak šla bys tam?
Ne, to bych se nafotit nešla.
Ani jinam?
Ani k ní, ani nikam.
Takže ty fotky nebyly z tvojí hlavy, že bys měla tu potřebu…
Ne, ne, ne, ale teď jsem hrozně ráda, že ty fotky mám, jsou hrozně hezký a myslím, že
se povedly…
A máš je někde vystavený?
Mám je vystavený…. rod. paměť, vizualizace
A Toníčka sis nechávala nějak fotit? Myslím fotky z UTZ atp.?
Jo, jo, byli jsme na 3D, to jsem chtěla a byla jsem tam dvakrát, protože jednou se
neotočil, ale musela jsem to teda normálně zaplatit, a pak jsem šla ještě jednou, načež
teda jsem čekala od toho víc za ty peníze, už bych na to nešla, protože to bylo docela
drahý a zklamalo mě to, bylo to zbytečný, páč normální fotky z ultrazvuku byly de facto
stejný, akorát na to 3déčku dostaneš ještě cédéčko s videama. vizualizace dítěte, utz, 3D
UTZ
A má syn takovou tu knížku, jako první kroky atp.
Jo, jo, jo, to má…
A vedeš jí poctivě?
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Vedla jsem jí poctivě asi tak půl roku. Teďkon ji jednou za čas vytáhnu, kouknu, co tam
chybí, dopíšu pár řádků a zase ji uklidím. Už to teď nějak nevedu. paměť - uchovávání
Je pro tebe důležitý, že ji má?
Ani asi ne…
Kupovala sis jí sama?
Dostala jsem ji od ségry. Já jsem ji chtěla tu knížku a ona mi ji koupila, když se malej
narodil, tak jsem ji dostala. dárek, paměť
Schovával jsi synovi nějaké věci ….?
Mám schovanej kroužek z ručičky, z porodnice, pak jsme měli na postýlce nálepku,
jako míra, váha, jméno, příjmení, pak máme ještě schovaný první vlásky a pak jsme
měli bodyčko, na kterým bylo napsaný jeho jméno, to jsme dostali od známých, tak
takovýhle ty upomínkový předměty, jinak…. paměť – předměty, dárek
V čem to pro tebe je důležitý, schovat třeba ty první vlásky?
Protože mamka si je taky schovala, jinak si myslím, že by mě to ani nenapadlo,
kdybych nevěděla, že moje máma je má schovaný, zoubky a vlásky… Vidím v tom
takovou tradici…. paměť – uchovávání – první a tělesné
Jak jsi pak vybírala porodnici?
Já jsem během těhotenství neměla žádný problémy a nechtěla jsem to nějak hrotit s tím,
že pojedem do nějaký lepší porodnice, protože jsem věděla, že by to všechno mělo bejt
v pořádku. porodnice
Takže ty jsi nakonec rodila kde?
Já jsem rodila v XY.
A ten jsi vybrala proč?
Protože jsem tam chodila na tu gyndu a měla jsem to tam zmáklý. porodnice – lékař,
znalost prostředí
Myslíš teda, že kdybys chodila na gyndu do Ústí, tak že bys rodila tam?
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Já si myslím, že jo. Já když na to i koukám s odstupem času, tak si myslím, že teď bych
třeba i do toho Ústí rodit šla, je to blízko a neměla jsem problémy… Já si myslím, že na
jednu stranu je to všude stejný, pokud teda nemáš nějakou tlačenku, nějakýho známýho,
tak se k tobě všude chovaj naprosto stejně.
Připlácela sis za nadstandard?
Ne, když jsem se tam byla podívat, do tý, šla jsem se před porodem podívat do tý
porodnice, tak jsem se ptala, jak to tam mají s poplatky za nadstandard, ale oni tam
zrovna žádnej takovej pokoj neměli, takže to bylo zatím vyřešený. Ale bavili jsme se o
tom, protože je tam dost jako… cikánů…. Takže jsme to řešili s tím, že kdyby mě
šoupli s někým takovým na pokoj, tak že bych si to zaplatila, ale pak mi to přišlo i
zbytečný, páč jsem neměla na pokoji nikoho úplně hroznýho, takže… porodnice
nadstandard
Navštěvovala jsi nebo navštěvuješ nějaký mateřský centrum? Stýkáš se s těma
maminkama?
No nechodila jsem. Akorát sestřička u gynekologa mi dávala nějakou kartičku
s předporodníma kurzama, ale jako pro mě to jsou zbytečně vyhozený peníze, chodit
tam a naučit se tam dýchat….
Jak jste doma řešili první Vánoce, narozeniny a takový události?
První Vánoce malej prospal, protože se narodil v XX, takže ležel v postýlce vedle
stromečku, no, ty první Vánoce jsme asi nějak vůbec nehrotili, no na první narozeniny
jsme mu udělali velkou oslavu, balonky, výzdobu, spoustu jídla, dort asi jako všude.
první narozeniny, dárky
Co dostal?
Jenom nějaký autíčko, protože pak ještě od každýho dostal něco a tím, že ta oslava byla
docela drahá, tak jsme pak už ty dárky nijak neřešili. On z toho ještě neměl rozum,
neměl žádnej hlavní dárek.
A na ty první Vánoce, které vnímal, dostal co?
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To dostal šlapací traktor, to už měl hlavní dárek a od tý doby už vždycky, na narozeniny
i na Vánoce, to bude…. Většinou něco dražšího a pak ještě nějaký ty blbosti okolo.
Vánoce, dárky
Nechávali jste ho na ty první narozeniny fotit?
Na ty první narozeniny jsme se byli fotit. paměť, vizualizace
A kde?
U Elvíry.
A proč?
Protože jsem asi byla líná jít hledat něco jinýho. Ale pak už jsem říkala, že už bych tam
nešla, ale teď když už nad tím zase přemýšlím, tak zase přemýšlím nad tou Elvírou,
protože nevím, za kým jiným bych šla, koho bych měla oslovit… paměť vizualizace,
výběr fotografa
A ty máš pocit, že ona je v tomhle ohledu taková jistota, nebo…
Jde o to, že když za ní přijdu, že bych chtěla nafotit zítra večer, tak ona mi buď to vyjde
vstříc nebo mě vezme třeba ráno, ale je s ní dobrá domluva, o tom to je… Kdybych šla
někam jinam, tak bysme se museli na jisto domluvit, bude to v ten a ten den, a to nevím,
jako… výběr fotografa
Co pro svoje dítě považuješ za luxus?
Za luxus? No tak to mě nic nenapadá. Mně třeba už jako luxus připadá, že třeba ne
všichni rodiče si můžou dovolit koupit zase to oblečení, jo, on je v tom věku, kdy ještě
nemá rozum z těch hraček, koupíš mu traktor a on má radost, pro mě je to hlavní, jak
chodí oblíkanej. A myslím si, že hodně lidí si nemůže dovolit pěkně svoje dítě oblíkat a
koupit mu každou zimu novou bundu a tak….luxus, oblečení, porovnávání se
Máš teda pocit, že Toník v tomto slova smyslu ten luxus zažívá a má?
Myslím si, že jo, akorát on si to neuvědomuje, uvědomuje si to jenom maminka….
(smích) luxus
A máš třeba takové tendence ukazovat, že ho luxusně oblíkáš?
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Dělám to jako z toho důvodu, že mám dobrej pocit, že mu oblíknu něco hezkýho a že
ukážu i těm lidem, že má hezký oblečení a že chodí… s. status, láska, řevnivost
Ale proč z toho máš dobrý pocit?
Na jednu stranu možná I z toho, že ty lidi to kolikrát asi ani neocení a nepochválí,
protože jsou svým způsobem závistivý, že ti třeba ani neřeknou “Jé, ten má,” plácnu
“hezkou bundičku.” A že jsou takový jako… Prostě hlavně, že je tím můžu nas-at.
řevnivost
Máš tendenci ty sama hodnotit ostatní lidi?
Mám.
A byla bys ta, která by tu bundu pochválila?
Já si myslím, že jo, že když vidím na někom něco hezkýho, tak to
pochválím…hodnocení
Jaká máš kritéria? Čistě to oblečení? Nebo co ještě tak hodnotíš?
To je takový těžký, když jsou ty děti ještě ke všemu v tom věku, kdy se věčně v něčem
vyválí a jsou špinavý… hodnocení druhých, VP
Tak si to vem třeba v tom věku, když jsou ještě to úplně malinký miminko….
To mám ráda, když jsou malý miminka čistý a voní. Jsou třeba maminky, který
nekoupou každej den, mají to třeba z tý porodnice nebo z domova, že to tak v tý rodině
nemaj a koupou třeba jenom dvakrát, třikrát týdně, ale pro mně je to jako… mám ráda,
když to miminko voní, nemusí to jako mít krásný nový dupačky, ale když hezky voní a
je to takový slaďoučký, tak se mi to líbí. hodnocení (vzhled, péče), VP, nevinnost
(Layne)
Každej když jde na návštěvu k doktorovi, tak by měl mít něco slušnějšího, co tomu
dítěti dá, i když ho tam potom vysvlíkneš…. Ale tak jako jdeš někam, to jsem vždycky
dávala malýmu něco lepšího, páč jsme šli, to jsme si vždycky v čekárně, aby byl slušně
oblečenej. OBLEČENÍ, s. status
Zúčastňuješ se nějakých akcí tady ve vesnici?
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(ticho) Tak chodíme třeba na to maškarní… zapojování ve VP
Jak vybíráte masky?
Na poslední chvíli…. (smích) Tam to pro mě úplně není důležitý. Holčičce oblíkneš
krásný šaty a hned z ní máš princeznu, ale co oblíkneš tomu klukovi? Si myslím, že u
toho kluka to je trochu těžší….gender
Já jsem si všimla, že ty dáváš na fb fotky, v čem to je pro tebe důležitý? Proč je tam
dáváš?
Protože mám spoustu kamarádek, se kterýma se vídáme jednou za půl roku ze školy a
ony tam dávají fotky svejch dětí, takže vidíme, ač se nevídáme tak často, tak vidíme, že
ten její už jako vyrostl a takový… vizualizace – fotografie, média - internet
Má to ještě nějaký význam pro tebe?
Taky kolikrát, abych někoho naštvala, to jo… řevnivost
Čím třeba? Kterýma fotkama se snažíš naštvat?
Nevím, třeba syn na novým odstrkovadle…
Takže abys ukázala, že něco máš?
Jo, jo, jo, přesně….. média, řevnivost
Málem bych zapomněla, všimla jsem si, že na tom fb, máš fotku z Babího Hopu, když
byl syn ještě úplně malinkej, tak to jsi tam dala třeba proč?
No tak to jsme šli pro srandu, abychom doplnili počty, těch lidí už se tolik nezúčastňuje
a tím, že byl malej, tak jsem ho dala do kočáru, nebrečel, tak jsem ho tam prostě vzala a
dala.
Ty další roky jsi chodila?
Teď jsem byla v práci, mám pocit, takže jsem nebyla… práce na rodičovské
A kdybys nepracovala?
Tak bych asi šla… Ono při nejmenším se alespoň podívat….
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A akce typu Lampiónový průvod, Májka, čarodějnice a takhle, tak to …
Jo, to minulej rok jsme byli na Májce, ale tak to je pak, že jdeme celá rodina, malej se
zapojuje, zdobí a tak… A Lampiónový průvod, to nevím, minulý rok jsme nebyli,
protože jsme o tom nevěděli…. zapojení ve VP
Nejsou to pro tebe teda nějak významné události?
Ne, že bych se toho musela každý rok zúčastňovat, ne, ne, ne….
Máš ještě něco k tý výbavičce, na co jsem se třeba nezeptala a ty bys to chtěla zmínit?
Asi ani ne…. Kdybych třeba měla holčičku, tak bych chtěla mít krásný růžový nebo
fialový povlečení (smích) a chtěla bych jí už dopředu připravit pokojíček a mám
v plánu, že kdybychom teda ještě někdy měli druhý, tak že bych chtěla holčičku a že
bych jí chtěla už dopředu vymalovat pokoj a koupit jí tam nějakej nábytek, aby už to
tam měla připravený, páč bych chtěla zkusit to, že to dítě dát od malička do vlastního
pokoje, že bych ho nechtěla úplně do ložnice. Tak to, ale jinak bych asi nijak
nemělnila…. V ničem… péče
Moc ti děkuji za rozhovor….
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