Přílohy

Příloha č. 1: Ukázka kódování
Vnímání vlastní identity. Vazba na Mongolsko. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli si v
kontaktu s rodinou v Mongolsku?
Máma určitě jo, ale já už moc ne. Já nějak nemusím, už tu mám své kamarády prostě svůj
život. Dá se říct, že už jsem Čech, ale tak víš co to je otázka (smích).
Jak se cítíš Čechem, kdybych ti dala škálu od jedničky do sedmičky. Jednička Mongol a
sedmička Čech.
No já právě nevím.
Kam by ses na týhle škále jako by dal?
Vnímání vlastní identity. Kamarádi. Nemám žádný problém mluvit s Mongolama. Nemám
problém mluvit s Čechama. Já si myslim, že jsem takový ten hodně sociální, takže nemám
vůbec žádný problém se vyjadřovat i v jiném jazyce. Prostě všechno. Prostě nevim.
Jak se teda cítíš?
Vnímání vlastní identity. Já to nevím prostě. Já si myslím, že jsem napůl Mongol a napůl
Čech s tím, že jako asi 4. Asi čtyřka no.
Jakože trošku víc k tomu Česku jo?
Jakože trošku víc Čech no.
Aha jasně. Takže jezdil si třeba do Mongolska a byl jsi tam od té doby, co jsi odjel?
Ne.
A chtěl bys třeba?
No ani ne.
Neláká tě to?
Navštěvování Mongolska. Ne tady mám svůj život a tady mě to baví.
No jasný.
Takže proč tam chodit. Máma chce, ale já ne. Takže když máma řekne, že pojedem do
Mongolska tak pojedem, ale radši bych byl tady.
Kde teda vidíš svůj domov?
Vztah k ČR. Kde je můj domov? To je zase… no já nevim asi Česká republika. Mně to
nevadí… Já jsem takový člověk…

Nevázaný na místo?
No nevázaný na místo. Klidně seberu věci a budu bydlet v Praze nebo v Berlíně. Nemám s
tím vůbec žádný problém.
No jasný. Hmmm Chtěla bych se zeptat, když si přijel do čr, to jsi říkal, že ti bylo 13 a jaký to
bylo pro tebe, co jsi zažíval?
No to si pěkně pamatuju. To bylo všechno takový nový a hlavně nový. Nový prostě.
Co bylo nový?
Příjezd do ČR. Budovy byly nový a lidi byly nový. Ten způsob i to auto jak jezdilo po
silnici. Když jsme přijeli tak pršelo a i to auto a ten způsob jak jezdilo auto a ta silnice prostě
všechno bylo nový. I když jakože když si na to ted zpětně vezmu, tak ono to nebylo tak nové,
v Mongolsku to bylo taky tak, ale prostě jak jsi přišel na to nové území tak mi to přišlo
všechno takový nový.

