
Přílohy 

 

Sociodemografické charakteristiky  

- Jakého jste pohlaví? 

- Kolik vám je let? 

- Váš rodinný stav? 

- Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 

- Váš ekonomický status? 

- V jaké zemi jste se narodili? 

- Jaké máte občanství? 

- Ve kterém kraji máte trvalý pobyt? 

- Ve kterém kraji žijete? 

Psychologická rovina 

- S jakou identitou se ztotožňujete? 

- Když jste byli malí, cítili jste se více? 

- Díváte se lidem při komunikaci přímo do očí? 

- Myslíte si, že rodiče dbají více na hodnotách své vlastní kultury, než by na to dbali ve 

Vietnamu? 

- Dostali jste se někdy do rozepře s rodiči kvůli hodnotám kultury? 

- Kvůli čemu se dostáváte s rodiči do rozepře (otázky týkající se české a vietnamské 

kultury)? 

- Říká vám něco pojem "banánové děti"? 

- Vysvětlete, co znamená pojem "banánové děti" 

- Zdá se vám hanlivé označení "banánové děti"? 

- S jakou kulturou se spíše ztotožňujete? 

- Byli jste v dětství obětí rasismu? 

- Zažil jste někdy ze strany Čechů kvůli vietnamskému původu? 

Jazyková rovina 

- Ovládáte lépe češtinu nebo vietnamštinu? 

- Ve všedním životě používáte spíše češtinu nebo vietnamštinu? 

- Jste bilingvní (český jazyk a vietnamština)? 

- Umíte psát vietnamsky s diakritikou? 

- Od koho jste se naučili psát vietnamsky? 



- Dokážou se rodiče domluvit sami na úřadech? 

- Myslíte si, že na Vás v dětství přenášeli větší odpovědnost při řešení úředních 

záležitostí? 

Kulturní rovina 

- Slavíte vietnamské svátky? 

- Jaké vietnamské svátky a obřady znáte? 

- Jaké vietnamské svátky a obřady slavíte? 

- Jaké české svátky a obřady znáte? 

- Jaké české svátky a obřady slavíte? 

- Jaké náboženství vyznáváte? 

- Jaké náboženství vyznávají rodiče? 

- Máte doma oltář? 

- Jaké předměty máte položené na oltáři? 

- Co přinášíte na oltář? 

- Zajímáte se o vietnamskou kulturu? 

- Kde se dozvídáte o vietnamské kultuře? 

- Čtete tištěná média ve vietnamštině? 

- Čtou rodiče tištěná média ve vietnamštině? 

Sociální rovina  

- Nechali rodiče výběr školy na vás? 

- Jsou rodiče spokojeni s výběrem vaší školy? 

- Jakého zaměření je vaše škola? 

- Jakého povolání byste chtěli být v budoucnosti? 

- Jakého povolání jsou vaši rodiče? 

- Kolik generací vaší rodiny žije s vámi ve společném domě? 

- Jste spokojeni s výchovou vašich rodičů? 

- Měli jste českou chůvu na hlídání? 

- Do jakých zájmových kroužků chodíte, nebo jste chodili? 

- Většinu vašich přátel tvoří lidé Češi nebo Vietnamci? 

- Jste vy osobně v kontaktu s rodinou ve Vietnamu? 

- Jak často jezdíte do Vietnamu? 

- Chtěli byste žít ve Vietnamu? 

 


