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Rozhovor č. 1 - Eva 

1. Co pro vás znamená rodina? 

 „Rodina je pro mě vším. Po narození Majdy jsem se v první linii nedokázala smířit 

s tím, že pracující ženská, která je naprosto samostaná, nikdo na ní nevisí, řídí si 

všechno sama, ale co se narodil Matýsek tak jsem s tím, už tak nějak smířená a v tuto 

chvíli tak nějak je rodina fakt na prvním místě. Když nad tím člověk přemýšlí, 

přemýšlíš jak děckama, co s děckama a co můžou a nemůžou, už to jde tak nějak 

automaticky“ 

Už jsi se do toho tak zaběhla 

„Jo už jo. Už je to takové, že když jsem byla s Majdalénkou a Libor se zdržel v práci. 

Božínku co s ní budu dělat, úplně jsem z toho byla šílená. Nehledě na to, že jsem 

nevěděla jak s ní, protože, jo, byla jsem taková, fakt jsem se bála, co s ní, abych jí 

neublížila, abych něco nedělala špatně. S Matýskem už je to tak zajetý, a když už se 

Libor zdrží v práci tak říkán no což, jsou dva a tak co, maximálně (smích) mi poskáčou 

po hlavě. Hotovo (smích) takže to, je to tak, co pro mě znamená rodina, abych 

odpověděla, tak nějak všechno“ 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? Rodina se postupem času vyvíjí, 

v málokteré rodině již převládá tradiční model, například, že otec je hlavním 

živitelem rodiny. 

Tak takhle to s Liborem rozhodně nemáme, on zůstal v práci, já zůstala s děckama 

doma, což je logický, že i to kojení, vlastně i následná péče a tak dále. Nehledě na to, 

že fakt, že konci, když jsem byla v práci, tak už jsem se na mateřskou opravdu těšila, 

protože už, já nevím, co jsem se bavila s ostatníma ženskýma, že opravdu už tolikrát, 

měly té práce tak dost, že na mateřskou fakt chtěly, že neměla jsem žádný impuls, jako 

že už by mě tikaly hodiny (smích), že bych musela mít děti, ale už spíš, že v tý práci 

jako vadilo nebo obtěžovalo a už jsem si říkala pryč, takže vlastně prckové a je  fakt, 

že jsme s Liborem domluvený, že půjdu do práce a že jako, spíš bude partneři, že to 

nebude, že by byl nějak dominantní a já jsem prostě hlava rodiny, to fakt ne. To když 

má nějaké takové tiky tak to (smích) docela dám najevo, že takhle to úplně fakt není, že 

sice jsem na mateřský, doma, že on vydělává, že to tak nebude na furt (smích) takže 

bych řekla, že znaky tý rodiny jsou partneři a co se týká té péče, teď jak jsem doma, 

jsem já ta první, za kterou jdou, ale je to i tím, že jsou malý, už teď třeba u 
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Majdalénky, vlastně Libor se teď o ní už dokáže adekvátně postarat. Co se týká jídla, 

nemusíš nic hlídat, když jí dát i ty hranolky tak přežije (smích) znaky takže jedeme tak 

nějak nastejno  

 

Takže partnerství 

„Hmm, určitě bych nesnesla, kdyby mi Libor dal najevo, že já jsem ta puťka domácí. 

To bych mu dala najevo, že támhle jsou dveře , kufr máš tady . to bych asi ne to. Já 

jsem schopná peníze vydělat, když mám čas a prostor, nebo kdyby on zůstal doma tak 

jsem schopná vydělat, pomalu stejné peníze jako on. Ted už asi ne, ale to je tím, jak 

člověk vypadne z tý práce tak tu karieru úplně ztratí, veškerý kontakty, všechno. Takže 

teď by na tom byl líp asi on. Já si v práci docela věřím (smích) nebo věřila, takže 

kdyby mi Libor dával najevo, že je nějaký bos, to bych hodně narazila.“ 

 

Takže jsi samostatná žena? 

„Jojo, říkám, dokážu se postarat o sebe i o děti“  

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

 „Určitě, ony museli tahat vodu, my vezmeme kohoutek. My to máme jednodušší. 

Rozhodně jednodušší, už jen to s těma plýnama, máme jednorázovky, ony musely 

máchat pleny, že jo, takže ony to měly určitě daleko složitější, co se týká tý péče o děti 

a vlastně i o rodinu jako takovou. Na druhou stranu, ony měly všechno bio, ale musely 

si to všechno vydřít. Přišly z práce a šly pracovat na pole. Ony se vlastně nezastavily. 

Já si naklikám na internetu a objednám si nákup a sedím hezky v teple (smích) takže 

určitě v tomhle tom směru to mám jednodušší. Je to jednodušší, ale právě že ta doba je 

vlastně tím zrychlenější. Oni měli čas, nikdo je nehonil po telefonu a je prostě potřeba 

tohle to udělat nebo teď když to vezmu ne přes rodinu, ale přes tu práci tak prostě, 

když jsem byla v přípravách, tak chlapi, kterým bylo padesát, já když jsem byla 

v práci, připravovali v mládí projekt, měli na to měsíc, já na ten projekt měla ani ne 

týden. Tím jak byly telefony, emaily, a takhle všechno tak je to zrychlené. Ale je fakt, že 

když babičky byly tak opravdu z práce na pole a na děti neměli moc čas. Tím jak zase 

si objednáme nákup tak máme více času na ty děti. Takže je to takové, že každá doba 

má svoje ony měly lepší přístup ke zdravějším produktům a byly víc na vzduchu. Je 
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fakt, že mi s těma děckama jedeme na brusle, na výlety. Jsme tou dobou rozmazlený 

(smích) 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„Je fakt, že my jsme s Liborem měli krizi, když se vlastně narodila ta Majdalénka, ale 

když to beru zpětně tak to prostě bylo určitě z obou dvou stran, ale spíš z tý mojí, 

protože tím jak opravdu jsem byla pracující ženská, naprosto samostatná, nikdo mi do 

toho nekecal, nikdo po mě nic nechtěl a když po mě někdo něco chtěl, tak si prostě 

musel počkat, až já budu chtít, jako (smích). Jenže teď s těma prckama to nejde, 

musím se naprosto podvolit těm prckům, protože, ano tvaruješ, směřuješ, ale prostě 

stejně furt je to otom, že jim vyhovíš naprosto ve všem. Nebo se snažím vyhovět 

naprosto ve všem. Takže tím, že já jsem celý den byla zavřená s Majdalénkou, ona byla 

ještě akční, hyperaktivní a i do těch dvou let fakt vzteklá, takže když Libor přišel domů 

tak jak máš hlavu takovouhle za ten den tak to na někoho musíš vysolit, takže to 

schytával Libor. Takže vlastně byla krize, opravdu jsme se hádali o tom, že má práci 

má tu pohodu. Zase chodil z práce unavenej, to je takovej ten střet toho, že opravdu, já 

toho mám dost, on toho má dost a  ani jeden se nechápeme (smích)myslím si, že 

vlastně tohle byla ta krize, kdy opravdu člověk přechází z jednoho prostředí do 

druhého a než si na to zvykne tak to prostě házíš na toho druhýho. Jinak si myslím, že 

jiné krize nejsou. Takový to normální, když má člověk náladu na pytel tak to rád hodí 

na toho druhýho (smích) Ale tohle byla taková ta největší, co já vnímám, nevím, jak 

Libor.“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Já určitě. Myslím si, že to je takový bod. Takhle, já jsem se určitě chtěla vdávat, 

protože, je to velkej mejdan a chtěla jsem bez dětí, protože jsem si ho chtěla užít, že jo 

a to je vlastně jedna věc (smích), kterou jsem Liborovi říkala, protože on nechtěl, proč, 

vždyť je to jenom papír, ale jo, určitě, já jsem se chtěla vdávat. Libor nechtěl, tedka 

zpětně si říkám, že to spíše prospělo Liborovi než mě. Tomu chlapovi, nebo co mám ty 

páry kolem, že to spíš prospívá těm chlapům, než těm ženským, protože oni zpohodlní 

a mají svoje jistý (smích) a já jsem určitě pro. Má svoje pro i proti, ale spíš, to že jo, 

tvoříš tím rodinu. Říkala jsem si, já budu mít jiný jméno než Majda ve školce  a tak to 
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ne, jste její mamina nebo teta, nebo co? To jsem si říkala, že ne, chci děti tak budeme 

mít všichni stejný jméno.“  

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„Když chtějí tak proč ne. Je to jejich věc. Jako já to mám daný, že jo, že rodinu prostě, 

když chtějí tak co. Jejich záležitost.“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„Rozhodně dřív než jsme se vzali my (smích) já nevím. Každý pár kdy chce nebo jak to 

vnímá. Vzhledem k tomu, že my jsme se poznali ve dvaceti letech tak jsme se vlastně 

brali ve dvacetiosmy. Ale to je tím, že člověk dělá těch pět let školu, takže to nad tím 

vůbec neuvažuje pak si říká, budeš chvíli pracovat. Takže ono je to vlastně takový tím, 

že my jsme se poznali jako mladí a člověk to vnímá takže tak těch šest, sedm, osm je 

ideální. Těch osm let, že je takových, Libora jsem už musela do toho dokopat (smích) 

ale zase když si vezmeš páry, kteří poznají v devět a dvaceti ve třiceti, kdy už mají 

nějakou kariéru, vydělávají si tak ona se ta doba na uzavření toho sňatku podle mě 

zkracuje, kdežto brácha se spolu brali po čtyřech a po třech měli prcka. A to se 

poznali taky v těch osmadvaceti, myslím. Ve dvaceti vůbec neuvažuješ, jedeš mejdan 

jeden za druhým. jak dozraje ta mysl a ten člověk. Moje mamina se vdávala 

v devatenácti a to si nedokážu představit (smích)“ 

 

8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„Třeba u našich to byly peníze, že máma vydělávala málo táta hodně, a sice ze 

začátku asi byli domluvení, že to prostě nějak ta kooperativa bude, ale asi moc ne. Tak 

se rozvedli. Přemýšlím, co by pro mě bylo důvodem k rozvodu. Určitě taková vážná 

nevěra, když by to bylo opravdu to to. Člověk je schopen ledacos zkousnout, už tak 

úplně zamilovaný není (smích) ale partnera vnímáš spíš tak, že ho máš fakt ráda, vážíš 

si ho, že to není žádný lempl nebo tak něco, že jako nějaký uklouznutí by bylo důvodem 

k rozvodu ale tak vážná nevěra, která by nějak trvala tak to určitě. A pak asi takové 

celkové neshody, rozdílný názoroví rozdíly, i když to si mají vyříkat, než se vezmou 

(smích)“ 
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9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„Rozhodně ne. Těm dětem to ublíží, víc než rozvod. To nejde, ty děcka vycítí, že se 

nemusíte a že to fakt na ně přenášíte a to je lepší jim vysvětlit, že to hold nejde, že 

maminka s tatínkem spolu nejsou a oni se můžou kdykoliv navštívit. Děcka vycítí, že se 

ti rodiče neobjímají nebo že se nepřitulí nebo je to, na tady máš talíř. Myslím si, že i ty 

děcka jsou šťastnější, když jsou ti rodiče od sebe, když se to těm dětem vysvětlí tak si 

myslím, že je to lepší než se udržet něco co už je pryč, co už nefunguje. Jak děti mohou 

bejt štastný a spokojený, když vnímají nepřátelský prostředí (smích)“ 

 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině? Mají být čistě ženské a mužské práce? 

„Já jsem v tomhle byla vychovávaná. Já si to docela i přenáším. Libor nevaří a nepere 

(smích), ale je fakt, že když už je fakt krizovka a potřebuje vyprat tak a jdi a támhle je 

pračka. Když už je toho na mě hodně a už nestíhám tak říkám, chceš vyprat? Támhle 

máš pračku. Snažím se vést tu domácnost já, je fakt, že když já vařím a Libor se mi tam 

začne motat, tak to mi vadí (smích) takže si sama to vedu, mám ženský práce a že 

Libor by měl opravovat, ale jsou chvíle, kdy se to tak prolíná. Já někdy vezmu 

šroubovák a opravím si, když už měsíc čekám, aby mi to pravil (smích). Byla jsem 

v tom vychovávaná, že jsou rozdělené práce a asi jsem si to přinesla. Myslím si, že 

nejsou rize ženské a rize mužské, ale mám to rozdělné“ 

 

11. V ti Libor pomáhá? 

„Určitě s dětma. Zaměstná je, vykoupe, večer čte. Takže s péčí o děti. Vynáší nákupy, i 

když teď nemusí (narážka na právě přivezený nákup z internetového obchodu) a tím, že 

chodí večer z práce tak toho po něm nemůžu moc chtít.“ 

12. Jak trávíte svůj volný čas? 

„Ted? Jaký volný čas? (smích) Já si teď ten volný čas začínám teprve tvořit. Protože 

tím, jak byla Majdalénka do toho jsem byla těhotná, teď Matýsek, kojení. Tím jak jsem 

teď skončila s kojením a už vlastně Matýsek není závislý jenom na mě a už můžu i 

odejít tak jsem se teď s Liborem domluvila, že v úterý večer budu chodit plavat. Ráda 
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jsem plavala takže vždycky v úterý večer, uteču (smích) a bude se muset o ně starat on. 

Je fakt, že hrozně mi chybí čtení. Někam se zavřít s knížkou a přečíst půl knížky za den. 

To mi chybí. A to je zatím nemyslitejný, protože jsem pořád v pohybu, jinak mě ty děti 

sežerou (smích). Takže jak říkám jedný volný čas, který jsem si vydobila je to plavčo. 

Doufám, že postupem času se to bude zvětšovat.“ 

 

Dobiješ energii, posilníš se… 

„Jo jo, stačí na chviličku, a aby to tobě nikdo nic nechtěl(smích) už jenom to, že 

zajedu do Berouna do toho plavečáku a jenom to, že budu hodinu plavat a půl hodinu 

ve sprše (smích) to mi bude bohatě stačit“ 

 

13. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Nejdůležitější, abychom měli takový ten základ, jídlo, teplo voda. Potom i program a 

pobyt s těmi dětmi. Když splníš veškerý jejich požadavky, jsou najezený tak jsou 

naprosto úžasný. Úžasně si hrají. Také to, že jsou děti spokojený. Čas strávený s těma 

dětma, to že večer usínají a není to se řevem. Jsou spokojený, a to je dobrá náplň“ 

 

14. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Spoustu výletu a člověk se opravdu snaží vymýšlet nějaký ten program, aby děti byly 

venku, Majdalénka, aby se vybila, protože má neskutečné energie. Túry, aby se prošla, 

kola. Ještě maličká na to, abychom chodili po nějakých výstavách nebo hradech, ale 

ráda bych, časem, aby věděla, že je nějaká historie. A lyže bych chtěla. Člověk je rád 

vede ke sportu, sice jsme oba lenoši, ale oni nemusí (smích) člověk má vizi, že co 

nezvládl u sebe tak zvládne u těch dětí. Když já to neumím tak ty budeš (smích) říkala 

jsem si, že nebudu taková, ale nabídnu. Když je to chytne tak budu ráda (smích)“ 
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Rozhovor č. 2 - Anna 

1. Co pro vás znamená rodina? 

„Rodina pro mě znamená děti, manžel a jistota a stabilita. Co se týče širší rodiny tak 

tam bych taky zmínila tu stabilitu, protože přece jenom ty vztahy mezi těmi babičkou, 

dědečkem, vnoučata tak to do života hrozně patří a když to nemá ten člověk tak je pak 

ochuzenej o to, takže určitě stabilitu. Partnerství a vzájemná pomoc, tolerance.“ 

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? „Z mýho úhlu pohledu to je, že jsme 

daleko od rodičů, takže vzdálenosti se prodlužují, jako že bydlíme daleko a ne vždy je 

to vyváženo tím, že by ti lidi spolu víc komunikovali. Dokud jsem s mámou nezačala 

podnikat tak bych řekla, že jsme si zavolali tak maximálně jednou za týden, což jiný 

matky s dcerami si volají podstatně častěji. Přijde mi, že ty rodiny jsou teď uštvaný. 

Ženský jsou na osm a půl hodiny v práci, předtím byly taky, ale mohli dát děti do jeslí, 

nebo je mohla vyzvednout babička a pak ještě s tím dítětem, že musí mít ty kroužky a 

teď je toho na tom trhu tolik pro ty děti, že já jsem se se Stázkou dostala do situaci, 

kdy jsme měli v pondělí výtvarku, v úterý plavání, ve středu tanečky a ve čtvrtek chtěla 

na judo. Což bylo strašně moc. Jsou na kroužcích, v družině a přijde mi, že jsou míň 

doma.“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

„Život máme pohodlnější, máme pračky, myčky, ale pořád slyšíme, jak jsou ženský 

utahaný. Dřív bylo větší společenství. Děti se vychovávaly na jedný hromadě. Byl tam 

strejda nebo teta a ten si vzal všechny ty děti, nebo když se šlo na pole tak se ty děti 

musely postarat samy ve skupině, samy o sebe a ti rodiče neměli tolik čas se jim 

věnovat a proto je tolik děti nevysávali, protože děti berou opravdu hodně energie.“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„No to, že rodina prochází krizí tak to já z mého pohledu nemůžu říct, protože mám 

stabilní rodinu i jako švagři. Třeba rozvodovost. Co se týče té rozvodovosti tak to je 

jeden z těch důsledků, všimla jsem si, že jak jsme zvyklí, že klikneme na internetu, že 

máme všechno hnedka, vezmeme si hypotéku, máme to hnedka, že lidi se odnaučili 

čekat, odnaučili se být trpělivý a to se samozřejmě přenáší i do vztahů. Manželství není 
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jenom o tom mít se rád a být šťastný, ale je to spíše o stabilitě a říct si, má to i špatný 

stránky, ale bez těch by nebyly ty hezký. Kolikrát člověk musí zatnout zuby a táhnout. 

Co já vnímám ve společnosti tak lidi se odnaučili čekat a neumí si počkat, neumí si 

našetřit peníze. Když se rozbije pračka, tak tu potřebujete hnedka, ale půjčovat si na 

dovolenou nebo na Vánoce? Proč?“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Já jsem v manželství ohromně spokojená. Já jsem taková tradicionalistka, takže pro 

mě manželství je taková jistota. Nechci říct, že toho nějak zneužívám, ale užívám si tu 

roli ženy. Což si myslím, že některý ženy už nedokážou a možná si o mě někdo zvenčí 

myslí, že jsem doma starám se o barák, že jsem třeba nějaká slepice, nebo něco 

takovýho, ale my jsme si tohle s manželem vyříkali a já od něho necítím jakoby, že by 

mi dával najevo, že jsem doma, ale právě naopak. Tam jde o to jakýho máte partnera. 

Manželství jako taková instituce, já jsem pro. Děti v tom mají jasno, ony ví, kdo je 

táta, kdo je máma. I lidi na vás jinak koukají, když máte stabilní manželství a nějak 

vystupujete už na veřejnosti, děti vás vnímají jako celek. Mě to dává klid do života, 

takže já jsem pro. Nevím, jestli bych neměla tak dobrou volbu, jestli bych v tom 

manželství setrvala.“  

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„Já to rozhodně nezavrhuju, protože jsme s manželem taky takhle žili v Praze. Vlastně 

jsme spolu začali žít už na koleji, tam jsme se setěhovali, jenže to je taková špelunka a 

pak jsme se sestěhovali, přestěhovali na Anděla, kde jsme bydleli ve velkém bytě, bylo 

nás víc, každý jsme měli jeden pokoj. Dalo nám možnost se poznat a měli jsme i krizi, 

předtím, než jsme se měli brát, takovou hodně velkou a nám to pomohlo, že jsme si to 

mohli srovnat v klidu a ten moment, kdy jsme se rozhodli, že chceme spolu být tak jsme 

šli do toho naplno a pořád to drží. Určitě bych to doporučila, ať si to vyzkouší, ale má 

to svý meze, mělo by to být takový přechodný.“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„Na uzavření manželství, já jsem si vždycky představovala, že se vdám až s tím klukem 

budu chodit šest let, mě to teda i klaplo (smích) nevím proč, prostě jsem to tak měla 

v hlavě nastartovaný. Naši se brali brzo a viděla jsem že to manželství, prostě se 
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hádali tak já jsem si řekla ne, nebudu se vdávat rychle až po nějaké době vztahu. Spíše 

bych to vzala od dýlky toho vztahu a ne od věku. A co se týče založení rodiny. Jínďu 

jsem měla ve dvacetiosmy a už mi to přišlo pozdě. Říkala jsem si, že kdybych začala o 

pět let dřív, že bych si ještě jedno dítě pořídila, ale teď se na něj už necítím. Co se týče 

dětí je lepší dřív.“ 

 

8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„Že lidi nepovídají. Protože podle mě to není ani o těch penězích. Je to o tom, že si 

spolu nepovídají a třeba se před sebou i stydí. Třeba chlap má nějaké představy co by 

se mu líbilo, jenže jsou třeba nemravní a teď se je stydí říct té svojí ženský, kdyby jí 

řekl tak by mu třeba vyšla vstříc a on by neměl potřebu hledat jinde. Ženská si 

potřebuje více povídat, potřebuje se vykecat (smích). Podle mě je to vše o tom, že si 

neřeknou svá přání, svý potřeby. Takže já si myslím, že to vázne na komunikaci. 

Hlavně si sdělovat svoje přání, ale i strachy.“ 

 

9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„To je právě to, co nevím (smích) Na to nedokážu vůbec odpovědět. Nedokážu říct, ani 

jsem neviděla manželství, co by takhle žili.“ 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině? 

„Já si myslím, že by ženská byla ráda doma, když si povídám s kamarádkama, tak se 

jim do práce nechce nebo když se jim chce tak na čtyři pět hodin, částečný úvazek, ale 

nemají potřebu, bežný ženský, který mají děti, chodí s nimi na kroužky, tak jsou z tý 

práce unavený, vyšťavený, nestíhají a věřím, že kdyby za nima přišel chlap a řekl by 

jim já tě uživím a řekl by jim ještě jednu věc a ta je hodně důležitá a budu si tě vážit za 

to, že jsi doma a že se o ty děti staráš a že je vychováváš. Tak by ty ženský zůstala 

doma. Myslím si, že ženský se ženou do práce, protože člověk potřebuje být pochláven, 

ať už od manžela, aby věděl, že není zbytečný a když se k těm ženským nedostane 

pochvala a uznání za to co dělají s dětmi tak jdou do práce, kde se k nim pochavala 
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dostane, ale za cenu toho, že jim ty děti stejně nikdo neodpáře. Tu rodinu a barák jim 

taky nikdo neodpáře a ony jsou potom vyšťavený a naštvaný a už se to veze.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce? (prosím uveďte důvod) 

„U nás v rodině to takhle není. V našem manželství to takhle není. Devadesát procent 

dělám těch domacích pracích já a devadesát procent manžel, zajišťuje. To se zase 

odvijí o vzájemný úctě těch partnerů, když vidí, že je mi zle tak jde a udělá dětem jídlo 

a nebude mě nutit, abych za každou cenu tady obskakovala. Čistě na rozdělení 

netrvám, ale trvám na tom, že by si ti partneři měli vzájemně poděkovat. Ženská by 

neměla brát jako samozřejmost, že chlap chodí do práce, měla by mu za to umět 

poděkovat. Což si myslím, že se děje mnohem víc, že poděkkuje žena než chlap za to, že 

se stará o tu domácnost a o ty děti. Kdyby si vzájemně poděkovali a měli se za t v lásce 

tak by nebyl problém jít a toho druhého zastoupit.“ 

 

12. Jaké je rozdělení rolí ve Vaší rodině? Zapojujete manžela/přítele do domácí 

prací? V čem Vám pomáhá? 

„Zapojuju, ale to vlastně vyplynulo tím, že jsme měli děti rychle za sebou tak pomáhal 

víc a teď jak děti odrůstají tak už zase pomáhá míň. Přirozeně to vyplynulo, nemá 

problém tady vyluxovat, ale, že bych mu dávala befelem, je úterý je potřeba vyluxovat 

tak to ne. Spíš to nechávám, jestli si všimne a jestli mi pomůže. Asi bych řekla, že to od 

něj nevyžaduju, není to, že by měl přidělený nějaký práce, ale když mi pomůže tak jsem 

ráda, já taky vyvezu popelnici, dělám kolem baráku. Spíš je to tak, že si všimneme jak 

tomu druhému můžeme pomoc než aby nás o to musel prosit. Nezapojuji ho cíleně, 

když si všimne tak jo, tak jsem ráda samozřejmě a když ne tak to udělám sama.“  

 

13. Jak trávíte svůj volný čas? 

„To je jedna z věcí, kterou teď hodně řešíme. Jako partneři na sebe máme teď hodně 

málo času. To je teď pravda.co se týče mě, tak ho máme teď tolik, že to jsem nikdy 

nezažila (smích) zase mě hodlá svědomí, protože mám živnost tak si říkám musíš dělat, 

musíš dělat. Takže s tím teď tady tak bojujeme. Spíš, když jsou nějaký příležitosti, třeba 

Vánoce tak veškerý čas věnujeme dětem, protože chceme, aby měli hezký dětství a pak 

už se nám nedostává času na sebe.“ 
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14. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Jelikož jsme praktikující katolíci takže náš životní styl je takovej, že učíme děti o 

Bohu a učíme je modlitby tak to se hodně odráží i jak žijeme a vystupujeme navenek. 

Snažíme se být klidný, nelítat nikde. V tuhle chvíli je nejdůležitější čas strávený 

s dětmi, protože odrostou a pak už nebudou mít zájem. V tuhle chvíli jsme upnuly 

veškerý síly i na úkor na nás, což je někdy znát, směrem k těm dětem a chceme být 

s nima.“ 

 

15. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Jezdíme rádi plavat, chodíme na procházky do lesa a takový že, jsme ještě nebyli na 

dovolený. Nemáme potřebu někam jezdit. (rodina má velkou zahradu s bazénem, 

trampolínou a pískovištěm) jezdíme tady po okolí. Manžel s venku s dětmi zatlouká 

hřebíky, já s holkama věřím.“ 
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Rozhovor č. 3 - Veronika 

1. Co pro vás znamená rodina? 

„Rodina je pro mě hlavně zázemí a jistota.“ 

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? 

„je to doba kdy spolu tráví lidé méně času povídáním si. Máme dobu techniky.“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle 

Vás rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

„Změnila se v tom, že máme jednodušší život. Máme spoustu techniky, kterou ony 

neměly, do práce se dostaneme pohodlně autem a nechodíme pěšky jako dřív. Dřív 

se hodně nadřely.“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„Krizí si určitě projde každý, nejvíce asi řešíme pracovní nasazení na úkor 

rodinného života.“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? 

Je podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Řekla bych, že není důležité být v manželském vztahu.  Je to o důvěře a toleranci.“ 

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„Myslím si, že takový vztah může fungovat, proč by nemohl. Pokud je tam důvěra a 

tolerance tak manželství ten vztah nijak nezmění.“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„Řekla bych asi u každého jinak. Spíš záleží na tom jak s oba partneři cítí, ale asi 

až po 20 roce.“ 

 

8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější 

důvody k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„Lidé se asi nejčastěji začnou rozcházet v důležitých životních rozhodnutích 

postupem věku. Příklad - muž se cítí nevybouřený a hledá pozornost u jiné ženy a 

doma má upracovanou manželku. Nebo žena se cítí podceňovaná a stresovaná 

zbytkem rodiny. Vídám ale případy zneužívání a násilí. Příčiny jsou různé.“ 

 

9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„Spousta lidí se snaží udržet manželství kvůli dětem, ale pokut jsou tam silné 

neshody časem se manželství stejně rozpadne.“ 
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10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není 

hlavním živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o 

rozdělení rolí muže a ženy v současné rodině? 

„Tak z vlastní zkušenosti musím říct, že hlavou rodiny zůstává muž, už z 

dominantnější stránky, nicméně bych řekla, že se víc muži zapojují v domácích 

pracech.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce? (prosím uveďte důvod) 

„Netrvám, spíš tak nějak děláme všechno oba.“ 

 

12. Jaké je rozdělení rolí ve Vaší rodině? Zapojujete manžela/přítele do domácí 

prací? V čem Vám pomáhá? 

„No řekněme, že jsem ráda, když občas umyje nádobí a donutí děti po sobě 

uklidit.“ (smích) 

 

13. Jak trávíte svůj volný čas? 

„V současné době je pro mě rodina dosti časově náročnou položkou. I když si 

užívám společné chvíle, mám jen málo prostoru pro sebe. (smích) Většinou 

poslouchání muziky a uklízením. Moc volného času nemám.“ 

 

14. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás 

nejdůležitější? 

„Je to chaos, ale snažíme se být všichni v pohodě a vycházet si ve všem vstříc.“ 

 

15. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Krom povinností jako je psaní úkolů, nákupy, cvičení logopedie máme rádi 

společné blbnutí, procházky, páteční domácí kino a dobré jídlo.“ 
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Rozhovor č. 4 - Andrea 

1. Co pro vás znamená rodina?  

„Zázemí, moct se na někoho kdykoliv obrátit.“ 

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu?  

„Skupina lidí, kde největší funkci a povinnost mají rodiče vůči dětem. Dost rodin je 

bohužel v dnešní době neúplných.“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila?  

„Celá rodina se scházela každou neděli na oběd. Chodívali do kostela. Drželi více 

pospolu.“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází?  

„Spěch a shon v dnešní době. Lidé neumí odpočívat a volný čas trávit s rodinou. 

Kolikrát pak vše končí rozvodem.“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Určitě ano. Vztah mezi mužem a ženou to posune o etapu výš. Je to takový posun zase 

trochu někam jiná. Můj názor je, že jeden toho druhého si víc váží.“ 

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“?  

„Zastáncem toho nejsem. Rodina mi přijde taková neúplná, a co potom když děti s 

otcem se jmenují jinak a matka taky. Přijde, jako kdyby byla cizinec.“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny?  

„Myslím si, že vztah mezi mužem a ženou k tomu musí dozrát. Podle věku bych to 

nebrala. Člověk to tak nějak vycítí.“ 
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8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč?  

„Nemají na sebe čas, nevěra jednoho z partnerů, najednou si nerozumí, neustále jim 

do manželství někdo z rodiny mluví.“ 

 

9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem?  

„Pokud to funguje, tak proč ne. I když z mé zkušenosti malé děti berou rozvod daleko 

lépe než dospívající.“ 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině?  

„Pokud to partnerům takto vyhovuje tak proč ne. Otec by si ale i přes to měl udržet 

hlavu rodiny a matka se starat o domácnost přeci jen jsou vzorem svým dětem.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce? (prosím uveďte důvod) 

„Netrvám, manžel mi pomáhá s některými ženskými pracemi, vysaje, uvaří, umyje 

nádobí a naopak já ráda dělám ty  mužské, štukování, spárování dlaždic, malování, 

sekání dříví (smích)“ 

 

12. Jaké je rozdělení rolí ve Vaší rodině? Zapojujete manžela/přítele do domácí 

prací? V čem Vám pomáhá? 

„Úplně rozdělné role nemáme, spoustu věci děláme společně. Pokud poprosím, aby 

pomohl tak pomůže vysát, uklidit myčku, úklid“ 

 

13. Jak trávíte svůj volný čas? 

 Procházkou, jdu si zaběhat nebo zacvičit, někdy odpočinkem nohy nahoru ( smích ) 

 

14. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Zatím mi přijde, že je neuspěchaný a klidný, vše se točí kolem půlročního miminka. 

Chceme být vzorem pro naše dítě a naučit ho vše co naučili naše rodiče a prarodiče. 

Spíše se obracíme k vesnici a vesnickému žití. Máme menši hospodářství. Malo kdo v 

dnešní době ještě chová králíky, slepice, kachny, prasata atd. Z mladé generace nikdo 
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takže mi přijde moje rodina staromódní, ale rozhodně se za to nestydím. Důležitá je 

pro mě důvěra, tolerance, moct se opřít o partnera a jeden druhého podporovat a 

udržovat takové to rodinné teplo domova.“ 

 

15. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou?  

„Jelikož máme půlroční miminko a je zima tak moc ne. Ale hodně jsme podnikaly 

výlety na Hrady a Zámky po České Republice. S manželem jsme hodně chodili na 

procházky a krmit zvěř, a pokud vyjde chvilka a malou někdy hlídá tak s ním zajdu 

velmi ráda. Čas od času rádi zajdeme za kulturou. Manžel je myslivec, takže jsem 

trochu podlehla i já, takže hodně času v přírodě.“ 
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Rozhovor č. 5 -  Verča 

1. Co pro vás znamená rodina? 

„Rodina. Asi nějaký porozumění nebo nějaký pospolitost prostě. Lidi který si rozumí, 

který mají stejný zájmy a lidi, který jsou rádi spolu. Pro mě rodina neznamená jenom 

rodina jako maminka, tatínek a miminko, ale já beru i za rodinu svoje rodiče a svoji 

ségru, se kterou mám výborný vztah. Takže já rodinu chápu jako takhle širší prostě.“  

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? 

„Asi si myslím, že současná rodina vzniká později, lidi mají pozdějc děti, tím pádem 

vzniká rodina pozdějc a asi mnohem akčnější život než měli naši rodiče nebo 

prarodiče. Moje mamka byla pořád doma, dneska je trend jezdit i s těmi dětmi, třeba 

už od začátku je brát ven a to. Moje mamka se hrozně diví, když Julii bereme do 

obchoďáku nebo tak, že na to nebyla zvyklá. Tak asi mnohem akčnější život. Víc výletů 

a cestování.“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

„Těžko říct. Tak třeba moje babička, co mi vyprávěla tak moje babička byla hrozně 

úzkostlivá maminka na svoje dítě ale já když si ti to teď uvědomím, tak jsem taky. Teď 

bych ještě nepůjčila svý dítě někomu na dlouho na hlídání, mám o ní pořád strach, ale 

v zásadních rysech se to podle mě nemění. To jak k sobě přistupují členové rodiny a 

tak. Myslím, že úplně ne.“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„Tak asi častější rozvody, že jo. to asi nebylo úplně normální, že by se někdo prostě 

rozváděl nebo to nebylo tak častý, já jsem teď zrovna říkala, že ještě nedávno se okolo 

mě všichni ženili a vdávali a teď už třeba moji vrstevníci, někteří rozvádí. Nebylo to 

úplně normální za našich maminek. Lidi do toho tak snadno nešli, dneska spolu dva 

roky a řeknou si tak to nejde tak se prostě rozvedeme, a že dřív to tak nebývalo a to 

rozhodnutí pro ně nebylo tak jednoduchý. Jako dnes si říct tak se rozvedeme a 

nebudeme spolu.“ 
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Pouze rozvod bereš jako krizi rodiny? 

„Tak asi ještě to, že ty rodiny vznikají pozdějc, a ono to s tím i podle mě dost souvisí, 

protože lidi si zvyknou asi být jenom samy jako jednotliví individua, zvyknou si na to 

své pohodlí, a čím jsou starší tím, je to těžší narušit a ve chvíli kdy přijde miminko 

nebo to tak je to strašná rána pro ty lidi a nejsou zvyklí řešit ty problémy. Dřív byli ty 

lidi takový v tomhle odolnější. Problémy byli ochotní řešit. Dneska kdykoliv se 

vyskytne problém tak se jde prostě do rozvodu.“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Já si myslím, že není jako důležité, ale je fajn. My třeba nejsme svoji, ale vdávat bych 

se chtěla. Já jsem ještě pořád takový ten tradiční člověk, který na to věří, že by lidi 

měli být svoji, když mají třeba miminko. Já se chci vdávat, ale nemyslím si, že je 

důležitý, ale podle mě by to mělo tak být, že by lidi měli být spolu oddaný. Ale 

nemyslím si, že to takhle bere každej, že třeba už třetina lidí nemusí být spolu oddaný, 

aby prostě spolu fungovali. My spolu taky takhle fungujeme a myslím si, že je to o tom 

pocitu, jakej z toho člověk má. Já chci mít třeba i stejný jméno jako má moje dítě tak 

proto se chci vdávat, ale ne jenom kvůli tomu samozřejmě.“  

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„Já proti tomu nic nemám. Není důležitý být svoji a mít na to ten papír, je to spíše o 

tom pocitu. Pokud má člověk pocit, že ten papír nepotřebují, je takhle spokojený tak 

nemám s tím problém. My sami teď takhle fungujeme a jako ten rozdíl zásadní v tom 

nevidím, v tom fungování té rodiny. Je to jenom o tom, že ten člověk má pocit 

sounáležitosti, když jsou ty dva lidi spolu, když jsou svoji.“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„To asi záleží na každým, těžko strašně říct. Jestli je to před tím než budou mít děti 

nebo až potom. Je to i tempem dnešní doby, my jsme se vzít nestihli. Všechny ty 

události běžely tak strašně rychle a vstupuje do toho tolik podnětů, že na tu svatbu 

nebyl čas nebo příležitost se zastavit a říct si tak a teď se vezmeme, asi není daná 

doba, kdy by se lidi měli brát. Určitě to tak nemusí být v dnešní době, než si pořídíte 

dítě tak se prostě vezměte. Lidi by se měli chvíli poznávat a alespoň půl roku spolu 

bydlet a říct si tak nám to funguje tak se vezmeme.“ 
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8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„To má asi každý jinak, ale podle mě to musí být opravdu zásadní důvod. Možná to, že 

ti partneři si jakoby nerozumí, že by to nemělo být o nějakém chvilkovém 

nedorozumění nebo chvilkové malichernosti, která časem odezní, ale to že ti lidi získají 

úplně jiný pohled na svět postupem času. Ten vztah se samozřejmě nějak vyvíjí a ze 

začátku si mohou myslet, že mají stejný názory a stejný zájmy a ono časem se to 

vystříbří. Časem mohou přijít, že si takhle nerozumí a názor na vychování dítěte nebo 

vedení domácnosti mají každý jinej. V určitých zásadních věcech, je těžký toho člověka 

změnit a asi by se to nemělo úplně lámat přes koleno a snažit se jeden druhýho úplně 

přetransformovat do někoho kdo není. Ve chvíli, kdy je to něco zásadního tak proti 

rozvodu nic nemám a asi by se měli ti lidi rozvést, než aby se celý život trápili.“  

 

9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„Přemýšlím, jestli to má cenu třeba ze začátku, když je to dítě malý, ale zase když pak 

to dítě vidí, že se ti rodiče hádají a řvou na sebe tak je asi zbytečný spolu bejt. Asi ne, 

asi to nemá cenu, pokud spolu ti dva nejsou fakt spokojený a třeba i tomu dítěti bude 

líp, když bude týden u maminky a týden u tatínka nebo nevím, pře týden s maminkou a 

o víkendu s tatínkem. Tak si myslím, že v určitých situacích je lepší a to i tomu dítěti 

bude takhle líp, než aby se to lámalo přes koleno a zbytečně se ti lidi snažili se 

přemáhat. To dítě i pocitově vidí, že ti dva k sobě nemají vztah a že to mezi nimi 

nefunguje a vycítí to, i když je maličký, takže si myslím, že nemá smysl.“ 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině? 

„Já jsem v tomhle tradiční, myslím si, že by chlap neměl chodit na mateřskou, je to 

samozřejmě na každým. Já bych to osobně nechtěla, abych já chodila do práce a 

vydělávala bych víc, abych od tří měsíců, půl roku dítěte a chlap aby byl na mateřský. 

Pořád jsem člověk, který tuhle tradici uznává a který si myslí, že to má důvod, proč to 

tak je. Ženská se vždycky starala o děti o domácnost a chlap vydělával peníze. 

Samozřejmě, že se to posouvá, že se ta ženská může realizovat mnohem víc než dřív a 

je to dobře i já to takhle mám. Jsem ráda, že tu možnost mám, ale ve chvíli, kdy mám 
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to dítě tak jsem ráda, že s ním můžu být doma a je to takhle správně podle mě. Je fajn, 

že ty ženský mají jiné možnosti a částečně je fajn, že jich mohou využívat, ale pořád to 

tradiční postavení chlapa jako hlavy rodiny by tam asi mělo být. Není to takový to 

diktátorství, což dřív podle mě bylo, co řekl chlap, to bylo svatý, ale dneska je fajn, že 

se ti lidi dohodnou mezi sebou a že se vychází z nějakého kompromisu. Ale 

v základních rysech si myslím, že je to takhle dobře.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce?  

„Asi ne čistě, ale v těch základních rysech by to mělo být.“ 

 

12. Jaké je rozdělení rolí ve Vaší rodině? Zapojujete manžela/přítele do domácí 

prací? V čem Vám pomáhá? 

„Já si myslím, že asi v tom základu to tak je. Je pravda, že rozhodujeme asi oba 

nějakým stejným dílem, ale to že já zůstávám na mateřský, to tak má být a za to jsem 

ráda. V rozhodování to máme o nějakým kompromisu a úplně to není striktně, co řekne 

chlap to platí a co se týká fungování domácnosti tak tam to máme hodně rozdělený na 

ženský a mužský práce. Ten chlap pořád štípe dřevo a ta ženská se stará o domácnost. 

Já třeba po svým chlapovi ani nechci, aby myl nádobí a aby vysával. Na něj zase 

připadají jiný věci a zvlášť když rodina žije v baráku. Tak tam to tak i vyplívá, že se 

má starat o ten barák a ženská o tu domácnost. Pak je otázka, když bydlí v bytě tak 

tam je fajn, když se ten chlap zapojí do chodu domácnosti, něco by dělat měl. Ono se 

to vytříbí podle toho jak ta rodina funguje  a jak to má nastavený. Pak je otázka, co ti 

lidi baví. Mýho chlapa baví dělat na zahrádce, i když je tohle normálně ženská práce 

tak o skleník se u nás stará chlap nebo můj chlap rád vytírá tak prostě vytírá. 

V základu to u nás funguje tak jako tradiční rozdělení na ženský a mužský práce, ale 

pokud toho člověka naplňuje nějaká aktivita, která není výrazně mužská nebo ženská 

tak není problém, aby si ji udělal.“ 

 

13. Jak trávíte svůj volný čas? 

„Já když trávím volný čas tak ho chci trávit společně. Jsem člověk, který ti lidi k životu 

potřebuje asi nemám úplně potřebu se někde zavřít a trávit volný čas sama. Mě to 

samotný nebaví. Samozřejmě, že teď trávím volný čas tím, že spím, protože toho teď 

mám málo, ale když to jde tak se snažím ho trávit s lidma.“ 
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14. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Asi trávit čas společně, to si myslím, že máme oba stejný, i když chlapy to mají asi 

míň. Nemají takovou potřebu si povídat, ale být spolu a trávit spolu co nejvíc času a 

dělat spolu co nejvíc aktivit. To není jenom teď, že máme miminko, ale i před tím. Když 

jsou ti lidi večer doma spolu tak ho mají trávit společně a ne každý v jiný místnosti.“  

 

15. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Máme psiska, takže hodně chodíme na procházky. Ted je to hrozně těžký říkat, 

protože je to teď nový, ta role těch rodičů, takže ještě se to nestabilizovalo. Rodinných 

aktivit teď moc nemáme. Člověk je většinou doma s tím prckem. Dřív jsme třeba hodně 

jezdili do aquaparku, to nás baví třeba oba, sanouvali jsme se. Chodili jsme na 

procházky se pásma. Hodně jezdíme na Šumavu, takže tam třeba na houby. Úplně 

nejsme oba sportovci, že bychom měli potřebu někam vyjíždět na kole nebo túry po 

Šumavě a tak, ale do fitka jsme si občas spolu zašli, ale spíše takové ty lehčí aktivity.“ 
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Rozhovor č. 6 - Lenka 

1. Co pro vás znamená rodina? 

„Rodina, manželé, děti“ 

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? 

„Rodina moc nefunguje, poslední dobou, začne zádrhel a lidi jdou hned od sebe“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

„Jo, velký, dřív právě rodinu udržovali při sobě a teď nastane jeden zádrhel ať už 

finanční nebo mezi partnerama a jdou od sebe“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„Řekla bych, že finanční, vztahy mezi partnerama, nevěra a násili. Řekla bych, že teď i 

hodně lidí alkohol, to si taky myslím, že hodně řeší“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Nechtějí se vázat, řekla bych, že ano. Myslím si, že by to tak mělo být, že nějaké 

zázemí, aby to fungovalo a rodina byla pohromadě“ 

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„Myslím, že to nefunguje (smích). Nejsem pro“ 

 

7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„Kolem roku, když spolu choděj, nebo ať spolu zkusí žít a pak si myslím, že by se měli 

vzít. Až vztah dojde do nějaké fáze, ale určitě by spolu měli začít žít, myslím si, že je 

velký rozdíl, když spolu chodí a spolu žijí, pak poznají ty chyby a zlozvyky toho 

druhého.“ 

 

8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„Finance, nezaměstnanost, nevěra“ 
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9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„Myslím si, že ne. Nefunguje to. Myslím si, že lepší, když to mezi těmi partnery 

nefunguje, že jdou od sebe. I děti to vnímají, když to mezi těmi dospělými nefunguje. Je 

lepší, když jsou odděleně a jsou spokojený ty děti.“ 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině? 

„Měly by být váhy vyrovnaný. Myslím si, že se může i muž zapojit, ale mělo by to být 

tak nastejno s tou ženskou.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce? (prosím uveďte důvod) 

„Řekla bych, že vzájemný. Aby i muž umyl nádobí a žena vzala kladivo do ruky, 

některý to umějí (smích)“ 

 

12. Jak trávíte svůj volný čas? 

„Sportem, výletama“ 

 

13. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Asi zdraví“ 

 

14. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Hory, lyže, spíše sporty, chodíme do kina“ 
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Rozhovor č. 7 - Michaela 

1. Co pro vás znamená rodina? 

„Pod pojmem rodina společné soužití dvou a více osob, které si vzájemně pomáhají 

při každodenních životních starostech, sdílejí společné radosti. Je to místo, kde 

najdeme pomoc, podporu a lásku. Širší rodinou rozumím i rodiče, prarodiče, 

sourozence a další příbuzné. I ty, se kterými třeba díky bydlení v jiném světadílu 

(smích) nejsme v každodenním kontaktu, ale máme je takříkajíc v srdci a v srdci jim 

podporu posíláme na dálku.“ 

 

2. Jak byste charakterizovali současnou rodinu? 

„Moderní rodiny se liší, podle mě snad více než kdy jindy a nedají se charakterizovat v 

pár větách, který sedí na všechny obecně. Snad jedině – dnešní rodina si v současné 

době může budovat vlastní identitu, fungování a principy, protože tato doba to ve 

všech směrech umožňuje.“ 

 

3. Určitě znáte vyprávění babičky či prababičky o své rodině.  V čem se podle Vás 

rodina od doby našich babiček a prababiček změnila? 

„Tradiční hodnoty bývaly jiný. Konkrétně můžu jmenovat rozdělené rolí v domácnosti 

– muž vydělával, ženy měly 2 a více dětí a staraly se o domácnost.“ 

 

4. Říká se, že rodina prochází krizí. Jaké jsou krize současné rodiny a proč k nim 

dochází? 

„Myslím, že častou příčinou bývá finanční stránka, v dnešní době mají lidé často 

tendenci srovnávat svůj životní styl s okolím. Doba je uspěchaná, vše se děje rychleji, 

lidé chtějí stihnout všechno, mít všechno a pokud možno co nejdříve.“ 

 

5. Mnoho párů poslední dobou odkládá manželství. Co si myslíte o manželství? Je 

podle Vás důležité do manželství vstupovat? 

„Ano, podle mne manželství jako takové má velký smysl.“ 

 

6. Jaký je Váš názor o soužití dvou lidí na „psí knížku“? 

„ Je to každýho osobní věc, ale můj názor v tomto souvisí s předešlou otázkou.“ 
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7. Kdy je podle Vás vhodná doba na uzavření manželství a založení rodiny? 

„Nikdy a nebo vždy (smích). Toto se opravdu nedá správně určit, každý z nás je  jiný a 

má jiný životní hodnoty.“ 

 

8. Každé druhé manželství končí rozvodem, jaké jsou podle Vás nejčastější důvody 

k rozvodu či rozchodu partnerů a proč? 

„Finanční problémy, nevěry, nespokojenost s manželem, stereotyp, osobní pocit 

nenaplnění a toto vše podle mě souvisí s dnešní dobou a trendy, které jsou nám ze 

všech stran podsouvány.“ 

 

9. Jaký je Váš názor udržet manželství kvůli dětem? 

„Myslím, že pokud neexistuje opravdu vážný důvod jako je fyzické či psychické týrání 

ze strany manžela, má smysl snažit se udržet manželství kvůli dětem. Snažit se v tomto 

případě pochopitelně musí oba manželé, aby to mělo smysl.“ 

 

10. V posledních letech se žena více zapojuje do společnosti a prosazuje se také 

v politickém životě. Tento vzestup se projevuje i v rodině. Muž již není hlavním 

živitelem rodiny a ztrácí status „hlavy rodiny“.  Co si myslíte o rozdělení rolí 

muže a ženy v současné rodině? 

„Myslím, že je v pořádku, když má, pokud to oběma stranám vyhovuje, žena vyšší plat, 

v případě, lepšího zaměstnání. Není to v dnešní době nic skandálního.“ 

 

11. Trváte na rozdělení čistě ženské a mužské práce?  

„Ne.“ 

 

12. Jaké je rozdělení rolí ve Vaší rodině? Zapojujete manžela/přítele do domácí 

prací? V čem Vám pomáhá? 

„Manžel má časově hodně náročné zaměstnání, do domácích prací se nezapojuje, 

osobně jsem na tom ani nikdy netrvala.“ 

 

13. Jak trávíte svůj volný čas? 

„S našimi dětmi. Aktivně, různými sporty, výlety a nebo odpočinkem a užíváním si, že 

se máme.“ 
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14. Jak byste charakterizovala životní styl Vaší rodiny? Co je pro Vás nejdůležitější? 

„Doufám, že spíš zdravější než nezdravý, každopádně akční, různorodý, někdy ještě 

pořád trochu chaotický (smích). Nejdůležitější je pro mne zdraví, nás všech.“ 

 

15. Jaké nejčastější aktivity podnikáte se svoji rodinou? 

„Sportovní. V letním období jízdy na kole, túry, ježdění na koních, tenis. V zimě 

jezdíme na lyže, bruslíme.“ 

 

 

 

 


