PŘÍLOHA 1: Kazuistiky skupiny A
a) Kazuistika respondenta A1, žena
Respondentka A1 žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. K rozhovoru
jsme se sešli v mateřské škole, kde respondentka stále pracuje jako účetní. Paní
ředitelka byla tak laskavá, že nám umožnila k tomuto rozhovoru využít svou kancelář.
Toto prostředí bylo příjemné jak pro mě - tazatele, tak i pro respondentku.
Respondentka se na rozhovor velice těšila. Ještě než jsem měla možnost ji seznámit
s cílem bakalářské práce a rozhovoru, respondentka již vypravovala, jaké měla dětství,
jak to měli těžké ve škole a také rodiče, jak měli hluboko do kapsy atd. Respondentka je
vitální, přímá, komunikativní a neměla vůbec žádné zábrany, ba naopak chtěla, abych se
dozvěděla co nejvíce informací o jejím poválečném dětství. Respondentku jsem
seznámila s otázkami a s cílem našeho rozhovoru. Tento rozhovor byl velice příjemný,
spontánní a plný nových informací a také to byl rozhovor, který byl nejdelší. Tato
respondentka na otázky neodpovídala jednou větou, ale spíše vypravovala a bylo
příjemné ji poslouchat.
Charakteristika rodiny: Respondentka vyrůstala v učitelské rodině, tatínek byl
profesor na gymnáziu a maminka byla literní učitelka, která byla převážně
v domácnosti. Respondentka se narodila v roce 1944 a vyrůstala ve městě
Středočeského kraje. Dosáhla středního vzdělání a má jednoho sourozence, který je o 7
let starší. Rodiče při narození respondentky byli již poměrně starší, otcovi bylo 40 let a
matce 36 let. Svou rodinu respondentka popisuje jako velmi přátelskou a ráda na ni
vzpomíná. Tatínek byl hlava rodiny. Vždy, když respondentka něco vyvedla, pokaždé
se čekalo na tatínka, který rozhodl, jak se daná situace bude dál řešit. Respondentka
uvádí, že výchova tatínka byla velmi přísná a nekompromisní. Co řekl, to platilo.
Maminka v rodině byla ta mírnější, ale respondentka s humorem vzpomíná, že jednou ji
maminka hodně ztrestala a přiznává, že si to zasloužila.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství vzpomíná s láskou a
velmi ráda o tom vypráví. Často jezdila s rodiči na výlety, vzpomíná na to, jak otec
zavedl pravidelné měsíční výlety do Prahy, aby respondentka poznala matičku Prahu.
S tatínkem respondentka také navštívila Koněpruské jeskyně, které ještě nebyly v té
době zpřístupněny, to považuje za nejzajímavější zážitek. S rodiči jezdila na tábor, kde

tatínek nosil v putnách vodu do kuchyně, a maminka byla hospodářka tábora. Vzpomíná
na to, jak se tatínek často věnoval sportům, které zrovna moc neovládal, jako např.
plavání. V zimě když zamrzala celá řeka, bruslila s tatínkem až do vedlejší vesnice.
Tyto vzpomínky jsou pro respondentku velmi emotivní a je vidět, že tatínek, i když byl
velmi přísný a neoblomný, měl s respondentkou přátelský vztah. Dále vzpomíná na
dětství strávené na vesnici u babičky a dědy, kde s dědečkem chodila na výpravy do
lesa. Z lesa vždy donesli spoustu malin, jahod, borůvek, hub ale i klacků, šišek. Další
pěkná vzpomínka byla na Vánoce, kdy respondentky sourozenec přichystal velmi pěkný
dar pro rodinu a to byla televize. Volný čas převážně respondentka trávila s kamarády
již od předškolního věku venku, měli tam bezvadnou partu. Respondentka uvádí, že lidé
více trávili společně čas venku na ulici, například každý rok pálili čarodějnice, zpívali,
tancovali, byli tam všichni, kteří v ulici bydleli. Nestalo se, že by někdo nepřišel.
Materiální úroveň rodiny: Materiální úroveň rodiny byla zpočátku velmi nízká.
Hodně tuto úroveň vyzvedl nahoru respondentky sourozenec, který se snažil rodičům
pomoci. Respondentka zavzpomínala na to, jak tatínek vyráběl pro maminku pračku,
aby nemusela prát na valše. V zahraničí respondentka se svými rodiči nebyla, automobil
také neměli. Otec se snažil převážně věnovat svůj volný čas respondentce, protože
matka obhospodařovala domácnost, které musela věnovat větší čas svého času.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle ani mateřskou
školu, jelikož maminka byla v domácnosti. Maminka měla příležitostné brigády,
které musely korespondovat s povoláním otce. Respondentka vzpomíná, že často měli
finanční nouzi. Maminka jednou chtěla pracovat jako uklízečka, aby vypomohla
finančně svému manželovi, ale bohužel to tatínek nepřipustil, protože se to společensky
nehodilo. Báli se, že to lidé nějakým způsobem odsoudí. Bylo zajímavé, že
respondentka si pamatovala i výšku platu svého otce. Způsobeno to bylo tím, že jeho
sourozenec (vyučen) přinesl svoji první výplatu a ta byla o několik stovek vyšší než
tatínka - profesora na gymnáziu. Respondentka na školu vzpomíná s láskou, přechod
z domova do základní školy uvádí jako bezproblémový, i když bylo pro ni nezvyklé
pobývat mimo domov.

b) Kazuistika respondenta A2, muž
Respondent A2 žije v rodinném domě v malé vesnici Ústeckého kraje. Tento rozhovor
se konal u respondenta doma. Prostředí bylo velmi příjemné, útulné. Respondent
působil velmi přísně. Obávala jsem se, že s respondentem nedokážu navázat kontakt,
který k rozhovoru potřebuji. Před rozhovorem jsem respondenta seznámila s tématem,
cílem mé bakalářské práce a také s cílem našeho rozhovoru. Při tomto seznamování
se respondent aktivně ptal. Těšila jsem se z toho, že to bude velmi pěkný rozhovor
a přísnost, která z respondenta vycházela, se najednou rozplynula. Bohužel, jakmile se
zapnul diktafon, respondent se stáhnul a odpovídal velmi rezervovaně jednou větou.
Bylo mi líto, že to, co mi respondent aktivně vyprávěl mimo rozhovor, nedokázal
později při natáčení rozhovoru použít. Například vyprávěl moc hezky o svých rodičích,
o tom, jak jeho maminka musela jako malá hned po základní škole pomáhat mamince
ve fabrice, protože tatínek zemřel.

Také to, že maminka chtěla, aby respondent

vystudoval vysokou školu, což se jí splnilo. Uvedl, že i když rodiče měli nízké vzdělání,
tak byli velmi inteligentní a sečtělí.
Charakteristika rodiny: Respondent se narodil v roce 1954 a vyrůstal v rozšířené
rodině v malém městě Ústeckého kraje. Respondent dosáhl vysokého vzdělání a celý
život pracoval jako ředitel masokombinátu. Zde jsem pochopila, proč na mne
respondent působil velmi přísně. Otcovi při narození respondenta bylo 28 let a matce 25
let a měl 1 mladší sestru. Matka respondenta dosáhla základního vzdělání a otec
středního vzdělání. Rodinnou atmosféru respondent uváděl jako láskyplnou, kde se
problémy řešily s nadhledem, a jen v krajním případě rodiče sáhli po trestu.
Vzpomínky na dětství v rodině: Na dětství respondent vzpomíná s láskou a o rodičích
vyprávěl s dojetím. Uvedl, že rodiče se mu hodně věnovali. Měli tzv. pravidelné
víkendy, které trávili společně jako rodina, hráli společenské hry, katry nebo si povídali
o různých věcech, které respondenta hodně obohacovaly. Pravidelně jezdili za
babičkou, jezdili na výlety do přírody. Respondent také vzpomínal na to, jak musel otci
pomáhat na zahrádce, kde otec pěstoval bonsaje a také na poli. Matce pomáhal
s drobnými domácími pracemi, které z duše nenáviděl.

Materiální úroveň rodiny: Respondent uvedl, že doma měli základní věci, např.
televizi, rádio, mixér, jednoduchou pračku a žehličku. V zahraničí respondent se svými
rodiči byl třikrát, vždy v Bulharsku. Bylo to mezi 10. a 14. rokem. Auto si rodiče
koupili, až když byl respondent na gymnáziu a v Tuzexu respondentovi rodiče
nenakupovali.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondent nenavštěvoval jesle ani mateřskou
školu. Matka byla v domácnosti až do doby, kdy nastoupil na gymnázium. Přechod
z domova do základní školy uvádí respondent jako bezproblémový. Zde jsem od
respondenta čekala, že povypráví o svých klukovinách a také o tom, že byl velmi bystrý
a hlavně neklidný, což mu trvalo až do puberty. Na gymnáziu měl dokonce svůj
stoleček vedle pana učitele, aby byl vždy po ruce, jakmile začne vyrušovat.

c) Kazuistika respondenta A3, žena
Respondentka žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor
probíhal u respondentky doma. Toto prostředí bylo částečně příjemné, lehce zakouřené,
což mně trošku vadilo. Respondentka je velmi vitální, veselá, komunikativní a neměla
vůbec žádné zábrany ve vypravování o svém dětství. Před rozhovorem jsem
respondentku seznámila s tématem a s cílem mé bakalářské práce a také jaký je cíl
našeho rozhovoru. Respondentka se zaujetím zajímala o téma bakalářské práce a
vypravovala, že si také přála být učitelkou, ale její náhradní otec jí to nedovolil.
S dojetím mi potom prozradila, že její dcery i vnoučata jsou všichni učitelé. Což bere
jako takovou satisfakci. Tento rozhovor byl velice příjemný, spontánní a byl to rozhovor
ze strany respondentky plný emocí.
Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila v roce 1946 do úplné rodiny.
Bohužel se rodina velmi brzy rozpadla a rodiče se rozvedli. Ve 3 letech byla
respondentka, jak uvedla, přesunuta na chvilku k prarodičům, protože matka nezvládala
situaci po rozvodu. Prarodiče se tenkrát nabídli, že pomohou její matce,
aby se vzpamatovala ze vztahu, který nebyl ideální. Ta chvilka, ale trvala 3 roky,
jak uvedla respondentka, což své matce vyčítala celý život. Až na smrtelné posteli se
respondentce matka omluvila a litovala toho, že promarnila nekrásnější roky jejího
dětství. Bylo jí líto, že ony dvě nenavázaly tak vřelý vztah, jako měla respondentka

s jejími prarodiči. Respondentka má nevlastní sestru, která je o 7 let mladší. O rodinné
atmosféře respondentka nechtěla moc mluvit, více mluvila o prarodičích, že ji měli
velmi rádi a lásku ji dávali každý den najevo. V 6 letech se respondentka vracela ke své
matce, jelikož matka již měla novou rodinu a přála si, aby se její dcera vrátila k ní
domů. O tomto období respondentka nerada vypráví a vzpomíná. Uvedla, že jí drželi
nad vodou jen víkendy, které mohla trávit u svých prarodičů. Respondentka zdůraznila,
že to nebyly celé víkendy, protože se ještě chodilo v sobotu dopoledne do školy. Ze
školy šla rovnou na autobus nebo vlak a jela k prarodičům. S úsměvem tomu říkala, že
byla tzv. balík, který byl přepravován sem a tam.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka uvedla, že nekrásnější vzpomínky
z dětství spojuje se svými prarodiči, kde vyrůstala od 3 do 6 let. Na matku a svého
otčíma vzpomíná nerada, vyčítala jim spoustu věcí. Nejvíce ji ranilo to, že jí otčím
nedovolil studovat pedagogickou školu.
Materiální úroveň rodiny: Materiální úroveň prarodičů byla velmi nízká. Babička
prala na valše, neměla žádný elektrický spotřebič. S úsměvem vzpomínala na to, že
když se vdávala, tak babička neměla žádný mixér, pračku, televizi. Obdivovala babičku,
jak zvládala všechny činnosti v domácnosti bez těchto elektrických přístrojů a přesto si
na ni vždy udělala čas, který ji naplno věnovala. U rodičů tomu bylo naopak. Na
dovolené respondentka v zahraničí nebyla.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle, v této době
vyrůstala ve své biologické rodině. Mateřskou školu respondentka již navštěvovala,
když bydlela u prarodičů. Respondentka si vzpomněla přesně, v jakém roce ji babička
přihlásila do mateřské školy. Mateřskou školu respondentka navštěvovala ráda,
vzpomněla si na určité hračky, které byly uvnitř v mateřské škole. Nejvíce jí však
utkvěla v paměti zahrada a altánek. Domů respondentka chodila po obědě, vyzvedávala
ji babička. Přechod z mateřské školy na základní školu byl pro respondentku velmi
složitý. Obtíže se školou respondentka neměla. Jako problém uvedla respondentka
přechod od prarodičů ke své matce a náhradnímu otci do jiného města. Tuto změnu
nesla respondentka velmi těžce, popsala to jako přechod do téměř cizí rodiny, měla
z toho ošklivý a nepříjemný pocit. Přišla do jiného města, kde na ni čekal jiný otec, se
kterým si nikdy nerozuměla. Bohužel si nerozuměla ani s matkou, což ji trápilo nejvíce.

d) Kazuistika respondenta A4, muž
Respondent A4 žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Tento
rozhovor se konal u respondenta doma. Toto prostředí bylo pro respondenta příjemné,
ale pro mě jako tazatele velmi nevhodné a nepříjemné. Respondent se mě na začátku
rozhovoru zeptal, zda může kouřit. Na tuto otázku jsem přikývla i přesto, že mi kouř
z cigaret vadí. Věděla jsem, že respondent je silný kuřák, proto jsem svolila, aby
respondent byl v psychické pohodě. Respondent byl velmi tichý, klidný, vyrovnaný a
rozvážný. Vždy volil uvážlivě každé slovo. Před rozhovorem jsem respondenta
seznámila s tématem a s cílem mé bakalářské práce a také jaký je cíl našeho rozhovoru.
Respondent tiše naslouchal, chvílemi jsem měla pocit, že mě neposlouchá. Naštěstí jsem
se mýlila, protože ihned po seznámení s rozhovorem mi odpověděl, že budu koukat, co
všechno zažil. To mě na začátku rozhovoru velmi potěšilo a čekala jsem zajímavé
zážitky. Už v první třetině našeho rozhovoru jsem pochopila, jak to respondent myslel.
Tento rozhovor byl natolik emotivní, že já sama jako tazatel jsem musela několikrát náš
rozhovor přerušit. Vzpomínky na dětství byly velmi smutné, někdy až děsivé. Měla
jsem pocit, že potřebuje světu sdělit a ukázat, co vše snášel a vydržel. Také mě zprvu
zarazilo, že respondent dokázal úplně cizímu člověku vyprávět jeho velmi osobní a
nepříjemné zkušenosti. Jsem velmi ráda, že našel ve mně důvěru.
Charakteristika rodiny: Respondent se narodil v roce 1951 a vyrůstal do 3 let u svých
prarodičů. Ve třech letech si k prarodičům pro respondenta přijela matka, která ho celé
3 roky neviděla. Respondent s matkou odmítal odjet, nikdy předtím ji neviděl a bral ji
jako cizí paní, která ho ukradla a odvezla od babičky a dědy do cizího prostředí.
Respondent přiznal, že se nikdy nedozvěděl, z jakého důvodu vyrůstal do 3 let
u prarodičů. S rodiči nenavázal přátelský vztah, raději se vracel k prarodičům, kde se
cítil v bezpečí. Respondent od 3 let bydlel ve městě v Severomoravském kraji. Dosáhl
středního odborného vzdělání a má dva mladší sourozence. Rodiče při narození
respondenta byli poměrně mladí, matce bylo 22 let a otcovi 25 let. Respondent
popisoval svou rodinu jako nepřátelské území, kde se vše řešilo tvrdými fyzickými
tresty. Tresty v této rodině byly velice razantní a časté. Otec byl prudší povahy, ihned
vše řešil fackami, bohužel to nikdy neskončilo jen fackou. Respondent byl bit čímkoliv,
co měl otec po ruce. Matka byla mírnější povahy, ale když ji to popadlo, tak „vařečka
byla v permanenci“, jak popsal respondent svou matku.

Vzpomínky na dětství v rodině: Respondent nevzpomíná na své dětství rád, prostě
to prožil a znovu by to prožít nechtěl. Své nepříjemné vzpomínky vypráví s naprostým
klidem, vyrovnaně, bez emocí. Zážitky, které vyplývaly na povrch během našeho
rozhovoru, byly pro mě velmi emotivní, někdy jsem nevěděla, jak mám zareagovat.
Toto dětství bylo plné násilí. Na střední odbornou školu respondent odešel daleko
od rodičů, aby měl klid. Na dětství strávené venku s kluky zavzpomínal s láskou. Byly
to chvilky klidu. Hrál s nimi fotbal, v zimě hokej, bruslili na řece. Respondent uvedl, že
měl hodně volna, ale vždy musel mít splněné své povinnosti v domácnosti např. nasekat
a nanosit dříví na zátop, přinést uhlí.
Materiální úroveň rodiny: Respondent uvedl, že doma měli základní věci, např.
televize, pračka kombinovaná se ždímačkou, gramofon. V zahraničí s rodiči respondent
nebyl, auto také neměli a v Tuzexu nenakupovali. Ale z rozhovoru vyplynulo, že otec
měl novou babetu. Tato rodina měla svým způsobem vyšší materiální základ než jiné
rodiny z této skupiny, ale přesto se dětem rodiče nevěnovali. Materiální věci by měly
rodinám usnadňovat každodenní život v domácnosti a tento čas by měl být převážně
věnován dětem.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondent nenavštěvoval jesle, protože vyrůstal
do 3 let u prarodičů. Mateřskou školu již respondent navštěvoval. Vzpomínky
na mateřskou školu jsou mlhavé, respondent si pamatuje převážně zahradu, kde trávili
dopoledne na pískovišti a prolézačkách. V poledne šel respondent sám domů na oběd,
protože se v mateřské škole nevařilo a také matka byla v domácnosti. Tato informace
mě velmi překvapila a ujistila jsem se u respondenta, zda rozuměl mé otázce správně.
Respondent uvedl, že byl neprůrazný, spíše samotářský a v kolektivu se docela ztrácel.
Přechod do základní školy byl bez problémů, respondent uvedl, že byl klidné, hodné
dítě, které nedělalo žádné problémy oproti jiným klukům.

PŘÍLOHA 2: Kazuistiky skupiny B
a) Kazuistika respondenta B1, žena
Respondentka žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor
probíhal u respondentky doma, přivítala mne příjemná, usměvavá milá paní.
Respondentku jsem seznámila s tématem mé bakalářské práce a také s cílem našeho
rozhovoru. Na respondentce byla vidět mírná nervozita, bála se, aby dokázala dobře
odpovědět. Snažila jsem se respondentce vysvětlit, že vše co řekne, je správné, že není
možné, aby špatně odpověděla, jelikož jsou to její vzpomínky na dětství, které ona sama
prožila. Po krátkém rozhovoru byla respondentka o něco klidnější i přesto chtěla mít
rozhovor rychle za sebou. Rozhovor byl příjemný, rychlý a respondentka odpovídala
jasně a zřetelně. Snažila jsem se vyhovět respondentce, jelikož se respondentka necítí
dobře, když ji někdo natáčí, proto náš rozhovor byl jasný a rychlý.
Charakteristika rodiny: Respondentka vyrůstala v úplné rodině v malém městě
Severočeského kraje a narodila se v roce 1968. Dosáhla středního vzdělání a má
jednoho staršího sourozence. Rodiče při narození respondentky byli staří kolem 30 let,
otci bylo 32 let a matce bylo 31 let. Respondentka uvádí rodinou atmosféru jako
láskyplnou, ale kde také panovala přísnost - vždy záleželo na tom, jak se respondentka
chovala.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství vzpomíná s láskou.
Vyrůstala v harmonickém prostředí, ve kterém se zpívalo, hrálo, rodiče byli hodní a
uvádí to jako bezstarostné období. Často hráli stolní hry, chodili se koupat, na kluziště,
společně podnikali výlety do okolí města. Rodiče byli také důslední, respondentka si
musela plnit své povinnosti, které měla v domácnosti. Pokud je nesplnila, tak nastoupil
trest. Respondentka uvedla, že byla zodpovědné a hodné dítě, proto trest nastoupil
výjimečně.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondentka
jezdila na dovolenou do zahraničí se svými rodiči každoročně. Většinou do Bulharska,
Jugoslávie a Německa. Respondentka uvedla, že rodiče vlastnili auto a v Tuzexu
nenakupovali.

Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle a mateřskou
školu navštěvovala velmi málo, jelikož často stonala. Matka byla zaměstnána a
v případě nemoci s respondentkou byla doma babička. Respondentka do mateřské školy
chodila velmi nerada, uvedla, že raději byla doma. Mimo natáčený rozhovor
respondentka uvedla, že opravdu byla hodně nemocná, že snad i dokonce byla půl roku
doma. Stále si zvykala na režim mateřské školy, a když už se jí tam trošku líbilo, tak
opět onemocněla například na měsíc. V tomto viděla respondentka velký problém.
Myslí si, že kdyby nebyla tolik nemocná, tak že by se jí možná v mateřské škole líbilo.
Přechod z mateřské školy na základní školu byl bez problémů, ve škole již respondentka
tolik nemarodila.

b) Kazuistika respondenta B2, žena
Respondentka žije v rodinném domě na vesnici Ústeckého kraje. Rozhovor probíhal
u ní doma. Přivítala mne paní, která byla tak natěšena na náš rozhovor, že mne to až
zarazilo, ale také velmi potěšilo. Respondentka se na tento rozhovor pečlivě připravila
a upravila, jelikož čekala, že tento rozhovor se bude nahrávat jako videozáznam.
S lítostí jsem jí musela sdělit, že budu nahrávat pouze na diktafon a zároveň jsem se jí
omluvila za špatně předané informace při domlouvání naší schůzky a našeho rozhovoru.
Respondentku to velice pobavilo a myslím, že tímto se mezi námi odboural určitý stud a
strach. Rozhovor byl příjemný a zajímavý.
Charakteristika rodiny: Respondentka vyrůstala v úplné rodině, tatínek byl horník
a maminka byla v domácnosti. Respondentka se narodila se v roce 1958 a vyrůstala
ve městě Severočeského kraje. Dosáhla středního pedagogického vzdělání a má dva
sourozence (jeden je starší a druhý je mladší). Oba rodiče při narození respondentky
měli kolem 21 let. Svou rodinu respondentka popisuje jako suprovou, rodiče byli
spravedliví a důslední, v rodině panoval klid a pohoda.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle ani mateřskou
školu. Respondentka byla celé předškolní dětství doma, jelikož její maminka byla
v domácnosti. Přechod z domova na základní školu byl bez problémů, respondentka
uvedla, že měla velké štěstí na paní učitelku a díky tomu se jí ve škole velice líbilo.

Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondentka
jezdila na dovolenou do zahraničí se svými rodiči každoročně. Většinou do Bulharska,
Rumunska, Maďarska a Německa. Respondentka uvedla, že rodiče vlastnili auto,
s úsměvem mi vyprávěla, jak na to auto maminka šetřila. Auto si zakoupili jako první
v ulici, což v té době bylo velké pozdvižení, protože celá ulice se na jejich auto chodila
koukat. V Tuzexu rodiče nenakupovali.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství vzpomíná velmi ráda.
Maminku popsala jako tu, která rodinu vedla, a tatínek byl ten, co si s nimi často hrál.
Společně jezdili na výlety po okolí, jezdili hodně stanovat a dlouho jezdili společně jako
rodina na dovolené, i když se to v pubertě respondentce velice nelíbilo, protože by
raději trávila volný čas s kamarády venku. V pubertě na to nadávala a teď si vlastně
uvědomuje, jaké měla štěstí a perfektní dětství. Respondentka uvedla, že musela
pomáhat v domácnosti mamince, maminka se snažila ji naučit všemu, co žena potřebuje
později ve své domácnosti. Za to je své matce respondentka velice vděčna. Rodiče
respondentku odměňovali pochvalou a největší trest pro respondentku bylo vyhubování
od maminky.

c) Kazuistika respondentka B3, žena
Respondentka žije v rodinném domě v malém městě Ústeckého kraje. K rozhovoru jsme
se sešli v mateřské škole, kde je zaměstnána. Paní ředitelka byla tak laskavá, že nám
k tomuto rozhovoru zpřístupnila svou kancelář. Toto prostředí bylo příjemné jak pro mě
tazatele, tak i pro respondentku. Respondentku jsem seznámila s cílem bakalářské práce
a našeho rozhovoru. Respondentka byla velmi klidná, tichá, vyrovnaná, nedala na sobě
znát nervozitu. Tento rozhovor byl rychlý, jednoduchý. Z respondentky jsem měla
pocit, že rozhovor chce mít rychle za sebou.
Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila se v roce 1961 a vyrůstala v úplné
rodině v malém městě Ústeckého kraje (dříve Severočeského kraje). Respondentka
studovala gymnázium a po té 2 roky vyšší pedagogickou školu a má jednoho mladšího
sourozence. Oba rodiče při narození respondentky měli přes 20 let, otcovi bylo 24 let
a matce 20 let. Rodiče na respondentku byli hodní a vše brali sportovně. Rodina byla

sportovně založená a respondentka dodnes pravidelně sportuje a vede k tomuto
životnímu stylu i své děti a vnoučata.
Vzpomínky na dětství v rodině: Na dětství vzpomíná respondentka velmi ráda, myslí
si, že měla velmi spokojené dětství a přála by ho dnešním dětem. Rodiče měli mnoho
volného času a věnovali ho plně svým dětem. Z respondentčina vypravování je cítit,
že na to ráda vzpomíná. Své rodiče popisuje jako velké sportovce, kteří vše brali
sportovně a doma byl klid, pohoda. Respondentka jezdila s rodiči na dovolenou pod
stan, navštěvovali hrady a zámky, s maminkou chodila na volejbal a s tatínkem na
házenou. Většinu volného času trávila respondentka s rodiči na letním cvičišti nebo
v hale, kde se scházeli rodiny s dětmi. Dospělí hráli volejbal a děti se vyblbly.
Respondentka jako odměnu uvádí to, že mohla trávit volný čas s rodiči na letním
cvičišti a tresty u nich doma snad ani nebyly.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondentka
nebyla s rodiči na dovolené v zahraničí, auto rodiče vlastnili a v Tuzexu nenakupovali.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka navštěvovala jesle i mateřskou školu.
Vzpomínky na mateřskou školu respondentce splývají, nemá konkrétní vzpomínku,
kterou by spontánně vypravovala. Uvedla, že když si nic nepamatuje, tak se jí asi
ve školce líbilo, domů chodila nejspíše po odpočívání a vyzvedávala ji matka. Na hry
v mateřské škole si také nepamatuje, ale jelikož je učitelkou v mateřské škole,
vyjmenovala mi rychle alespoň dvě hry, které se hrají dodnes. Přechod z mateřské školy
na základní školu byl podle respondentky bez problémů.

d) Kazuistika respondenta B4, žena
Respondentka žije v rodinném domě na vesnici Ústeckého kraje. Rozhovor probíhal
u respondentky doma, přivítala mne velmi příjemná, usměvavá paní, která se hned u
dveří vyptávala na mou práci a s nadšením se těšila na náš rozhovor. Respondentku
jsem seznámila s tématem mé bakalářské práce a s cílem našeho rozhovoru. Rozhovor
byl velmi příjemný, respondentka působila klidně, vyrovnaně a s úsměvem na rtech
vyprávěla o svém dětství.

Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila se v roce 1968 a vyrůstala
v rozšířené rodině v městě Středočeského kraje a od 3 let vyrůstala v úplné rodině na
vesnici Ústeckého kraje (dříve Severočeského kraje). Respondentka dosáhla
vysokoškolského vzdělání a má jednoho nevlastního sourozence. Otci a matce při
narození respondentky bylo přes 20 let. Respondentka uvedla, že otci bylo 22 let a
matce 21 let, po důkladném poslechu a přepisu mi vychází, že otci bylo 25 let a matce
24 let při narození respondentky. Respondentka rodinnou atmosféru popisuje jako
místo, kde vládl otec, který byl velmi přísný, někdy až příliš. Tatínek byl učitel.
Maminka byla ten diplomat, který se snažil uklidnit atmosféru v rodině.

Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství dnes již vzpomíná velmi
ráda a bere toto období s úsměvem, i když v té době to tak humorné a úsměvné pro ni
nebylo. Na otázku: Jaké vzpomínky z dětství spojujete se svými rodiči?
Respondentka odpověděla:„Otec byl velmi přísný despota a razil teorii, že bod č. 1 je,
že učitel a otec má vždycky pravdu a bod č. 2 je, že pakliže nemá pravdu, platí bod č. 1.
S maminkou to bylo jiný, tam to bylo na pohodu.“ Otec respondentky měl určité
koníčky a pokaždé téměř s urputnou zuřivostí chtěl, aby rodina sdílela jeho radost s ním.
Ale to znamenalo pro rodinu nechat svoje zájmy a zapojit se, ať se jim to líbilo nebo ne.
Respondentka to vypráví s úsměvem, ale věřím, že pro její matku a pro ni to nebylo
jednoduché. Takových historek o svém otci má respondentka velmi mnoho a plánuje, že
až bude v penzi, sepíše o svém otci knihu. Pokud se to respondentce podaří, ráda si tuto
knihu koupím a doufám, že se jí tam povede zachytit i emoce a starosti, které prožívala
se svou matkou.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Opět
s humorem respondentka vyprávěla, jak jí rodiče řekli, že dostala k Vánocům dárek.
Tím dárkem bylo, že česká televize začala vysílat druhý program. Respondentka byla
s rodiči na dovolené v zahraničí, byli v Bulharsku dvakrát po sobě v letech 1978 a 1979.
Auto rodiče vlastnili a v Tuzexu rodiče nakupovali jen výjimečně.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle.

Mateřskou

školu již navštěvovala. Respondentka uvedla, že do mateřské školy chodila ráda a někdy
ne. Z mateřské školy si respondentka pamatuje několik zážitků. Nejhorší byl pro ni ten,

když ji paní učitelka nutila pít teplé mléko, čekala tam tak dlouho, dokud ho
respondentka nevypila. Dodnes má k mléku respondentka určitý odpor. Také ji utkvělo
v paměti, že byli na 3 týdny ve škole v přírodě. Z mateřské školy chodila domů podle
toho, kdy maminka končila v zaměstnání. Respondentka si jasně vybavuje hry
z mateřské školy, potěšilo mne, že jako jediná si pamatuje pohybovou hrou “Červený
šátečku, kolem se toč“, protože i ve mně tato pohybová hra zanechala určité emoce.
Vybavuje si také didaktické hry, které byly dříve v mateřských školách. Přechod
z mateřské školy na základní školu uvádí respondentka jako bez problémů, ale v paměti
ji zůstala jedna paní učitelka, která byla velmi přísná. Dodnes si pamatuje, jak ji
peskovala za to, jak píše a táhne k horní lince obloučky u písmen k a l. Také
s respondentkou nebyla paní učitelka za jedno ve výtvarné výchově, kde se velmi
osobně dotkla paní učitelka její dětské dušičky a fantazie.

e) Kazuistika respondenta B5, žena
Respondentka žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor
probíhal u respondentky doma, přivítala mne velmi příjemná, usměvavá paní. Dle mého
názoru má návštěva udělala respondentce radost a zpestřila jsem ji dopoledne.
Respondentku jsem seznámila s tématem mé bakalářské práce a také s cílem našeho
rozhovoru. Respondentka se mi svěřila, že dětství svým způsobem teď bere jako její
nejkrásnější období, protože osud si s ní nepěkně pohrál. Vyprávěla mi svůj životní
příběh, který nebyl zrovna ideální. Byla to velmi smutná chvíle a chvilkami jsem
nevěděla, jak mám reagovat. Zaráží mne, že se vůbec neostýchala naprosto cizímu
člověku sdělit a otevřít své soukromí.
Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila se v roce 1958 a vyrůstala v úplné
rodině v malém městě a později na vesnici Ústeckého kraje (dříve Severočeského
kraje). Respondentka dosáhla středního vzdělání, ale uvedla, že nejprve na truc rodičům
šla studovat odborné učiliště, aby si potom mohla vzít svoji největší lásku svého života.
Během studia otěhotněla a provdala se, odbornou školu dostudovala. Později, až když
měla už 3 děti, si uvědomila, jak byla hloupá a zapsala se do večerní ekonomické
střední školy, kterou řádně dostudovala. Respondentka má dva sourozence. Rodinnou
atmosféru popisuje jako naprosto normální, fungující, bez velkých hádek. Maminka

pracovala jako zdravotní setra v jeslích, později se musela starat o svou nemocnou
maminku, za kterou se museli přestěhovat na vesnici. Tatínek byl u SNB a s úsměvem
vyprávěla, jak tatínek studoval policejní školu a horko těžko to dodělal. Děti mu musely
psát úkoly a učit ho ruský jazyk.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství vzpomíná velmi ráda
a bere toto období jako nejhezčí z jejího života. Rodiče se jim snažili věnovat, do té
doby, kdy bydleli ještě ve městě, to bylo velmi pěkně období. Chodili na procházky do
parku, na zmrzlinu, jezdili na výlety a na víkendy k babičce a také hráli stolní hry.
Později se přestěhovali na vesnici a maminka měla více práce, starala se o babičku,
v domě nebyla teplá voda, takže se musela voda na koupání ohřívat, což jim hodně
vadilo. Později se koupil bojler a udělala nová koupelna. Záchod byl na zahradě, takže
respondentka v noci budila staršího bratra nebo maminku, aby s ní šli na záchod.
Strašně se tenkrát bála. Také měli hodně zvířat, zahradu a o to se staral tatínek. Všechny
děti měli určité povinnosti na zahradě a u zvířat a ty museli splnit. Pokud se tak nestalo,
nastal trest, kterým byl zákaz jít ven. Což v té době byla pro děti katastrofa. Tzv.
zaracha také měli za špatné známky.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondentka
byla s rodiči na zahraniční dovolené v roce 1968 v Německu. Auto rodiče nevlastnili
a v Tuzexu nenakupovali.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka navštěvovala jesle i mateřskou školu.
Respondentka uvedla, že někdy do mateřské školy chodila ráda a někdy ne.
Respondentka vzpomíná na to, jak musela čekat, až všechny děti odejdou domů a potom
s maminkou zavírala celý objekt. Také jí vadilo, že učitelky kontrolovaly, zda děti mají
zavřené oči při odpočívání. Respondentka uvádí, že byla velmi vitální a živé dítě a
odpolední spánek byl pro ni utrpení. V 5 letech se potom přestěhovali k babičce na
vesnici a respondentka docházela do jiné mateřské školy a tam už to bylo trošku jiné.
Maminka už nepracovala v jeslích, ale byla zaměstnána v JZD, protože se musela starat
o maminku a časově jí to vyhovovalo. Do školy se respondentka velmi těšila a přechod
z mateřské školy na základní školu byl bez problémů. Respondentka uvedla, že se velmi
dobře učila.

PŘÍLOHA 3: Kazuistiky skupiny C
a) Kazuistika respondenta, C1, muž
Respondent žije v rodinném domě na vesnici Ústeckého kraje. Rozhovor probíhal
u něho doma, přivítal mne velmi příjemný, komunikativní mladý muž. Respondent se
ihned u dveří aktivně ptal, jaké otázky ho čekají, zda budou normální. Toto mě jako
tazatele velmi rozesmálo a zeptala jsem se, jak to myslí. Nakonec se respondent svěřil,
že má za sebou velmi nepříjemnou službu a je unavený. Nabídla jsem respondentovi, že
tento rozhovor můžeme přesunout na jiný den. Respondent ale trval na tom, že to
zvládne. Respondenta jsem seznámila s tématem mé bakalářské práce a také s cílem
našeho rozhovoru. Rozhovor byl velmi příjemný, respondent na mě působil klidně,
vyrovnaně a z odpovědí vůbec nebyla znát jeho únava.
Charakteristika rodiny: Respondent se narodil v roce 1987 a vyrůstal v rozšířené
rodině na vesnici Ústeckého kraje. Dosáhl středního vzdělání a má 3 sourozence. Dva
sourozenci jsou starší o 10 a 7 let a jeden sourozenec je jeho dvojvaječné dvojče. Otci a
matce při narození respondenta bylo přes 30 let, otci bylo 31 let a matce 30 let.
Respondent popisuje svou rodinu jako klidnou a harmonickou. Výchovu rodičů uvádí
jako volnější, cítil s bratrem ze strany rodičů, že ve výchově měli větší úlevy, než jejich
starší sourozenci. Z výpovědi respondenta vyplývá, že rodičům postupně scházela
energie na výchovu všech 4 dětí. Svým způsobem také přiznal, že byli s bratrem
rozmazlováni. A v dnešní době chápe, že tenkrát starší sourozenci trošku protestovali,
když se jednalo o potrestání ze strany rodičů za jeho např. nevhodné chování. Vždy ten
trest byl velice mírný oproti jeho starším sourozencům. I přesto mají všichni sourozenci
mezi sebou vřelý vztah a scházejí se několikrát do roka. Každý sourozenec bydlí
v jiném městě, vesnici.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondent vzpomíná na své dětství velmi rád, má
jen pozitivní vzpomínky, přál by si, aby dokázal vytvořit se svou přítelkyní pro své
budoucí děti stejně harmonické a příjemné prostředí jako mu vytvořili jeho rodiče.
S rodiči respondent často jezdil na chatu, kde trávili společně celé prázdniny. Uvedl, že
se tam u nich střídali rodiče s babičkou. Také hodně jezdili na výlety a chodili do lesa.
Respondent vyprávěl, že s bratrem měli povinnosti v domácnosti, ale nebyly to ty
„holčičí věci“, jako mytí nádobí a podobně. S bratrem vysávali, utírali prach, vynášeli

odpadky a venčili psa. Úsměvné bylo, že po nahrávání rozhovoru si respondent
uvědomil, že i utírání prachu a vysávání je holčičí práce a smál se, že to bude pěkný
trapas, až to někdo bude číst. Po chvilce respondent mávnul rukou a dodal, že je to
stejně anonymní. Respondenta rodiče odměňovali finančně za pěkné vysvědčení nebo
za odměnu šli všichni společně do cukrárny. Tresty byly minimálně někdy zákaz
počítače nebo televize.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondent
byl s rodiči dvakrát na dovolené v zahraničí - byli v Egyptě a na Kanárských ostrovech.
Auto rodiče vlastnili a respondent netuší, zda jeho rodiče nakupovali v Tuzexu.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondent nenavštěvoval jesle, ale mateřskou
školu již navštěvoval. Mateřskou školu respondent navštěvoval velmi rád a uvedl, že
tam neměli víceméně žádné povinnosti, jenom si hrát. Jediné co respondentovi
v mateřské škole vadilo, bylo to, že chodil poměrně pozdě domů. Maminka i babička
chodily do zaměstnání. Vždy se s kluky dohadoval, kdo jde po obědě a kdo spí. Z dětí,
které spaly, se pak předháněly, kdo půjde jako poslední domů a pamatuje si, že s
bratrem většinou vedli. Což respondentovi někdy vadilo, hlavně v zimě. Respondent
dodnes udržuje kontakt s kamarády z mateřské školy, společně chodí hrát fotbal atd.
Respondent si také pamatuje z mateřské školy, že chodili hodně ven na zahradu, kde
jezdili na kolech, také uvedl, že si dlouho hrál s autíčky, vojáky a měl velkou sbírku
těchto hraček. Přechod z mateřské školy na základní školu byl podle respondenta bez
problémů, jelikož se dobře učil a hlavně vždy měl po ruce svého brášku, se kterým si
velice rozuměl.

b) Kazuistika respondenta, C2, žena
Respondentka žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor
probíhal u respondentky doma, přivítala mne mladá, tichá, usměvavá paní se synem.
Respondentka se omlouvala, že za chvilku by měl přijít manžel a pohlídá jejich syna.
Respondentku jsem seznámila s tématem bakalářské práce a s cílem našeho rozhovoru.
Respondentka byla velmi uzavřená, nepodařilo se mi navázat bližší kontakt. Rozhovor
byl strohý, hodně formální a chvílemi jsem měla pocit, že se bojí více sdělit ze svého
dětství.

Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila v roce 1985 a vyrůstala do 15 let
v úplné rodině, potom vyrůstala jen s matkou ve městě Moravskoslezského kraje.
Respondentka dosáhla středního vzdělání a nemá žádného sourozence. Při narození
respondenta bylo matce 22 let a otci 25 let. Na otázku: Jak byste popsal/a rodinnou
atmosféru? Byli rodiče na Vás přísní, hodní, řešili vše po dobrém, po zlém, byla tam
láskyplná atmosféra nebo jiná? Respondentka odpověděla velmi neutrálně: „Mamka se
snažila, ale s tátou jsme nevycházeli, taková normální rodina“. Po této odpovědi mě
jako tazateli došlo, že v této rodině nebylo úplně vše podle respondentových představ
a obávala se toho, jak na to budu pohlížet, abych si nemyslela, že to byla špatná rodina.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství nevzpomíná ráda,
uvedla, že s otcem vůbec nevycházela a s matkou vycházela jen částečně. Společný čas
jako rodina netrávili, otec s nimi byl pouze minimálně, s matkou jezdila na výlety, hory
nebo do parku, ale zase respondentka uvedla, že to nebylo zrovna něco extra, ale ani nic
špatného.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče. Respondentka
nebyla s rodiči na dovolené v zahraničí. Auto rodiče vlastnili a rodiče nakupovali
v Tuzexu, jak uvedla respondentka.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle, ale mateřskou
školu již navštěvovala, i když jen velmi zřídka. Respondentka uvedla, že byla často
nemocná. Do mateřské školy chodila chvilku a potom byla 2 roky doma a rovnou šla
respondentka do základní školy. Z tohoto důvodu si respondentka nevybavuje vůbec nic
z mateřské školy, nepamatuje si, zda do mateřské školy chodila ráda či nerada. Opravdu
tam respondentka byla velmi málo. Přechod z domova na základní školu byl, jak uvedla
respondentka, „ takřka bez problémů“.

c) Kazuistika respondenta, C3, žena
Respondentka žije v rodinném domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor
probíhal u respondentky doma, přivítala mne mladá, usměvavá a pohledná paní se svým
synem. Respondentka mi nabídla kávu a vodu. Prostředí bylo útulné, příjemné.
Respondentku jsem seznámila s tématem bakalářské práce a s cílem našeho rozhovoru.

Rozhovor byl příjemný, hodně uvolněný a otevřený. S respondentkou jsem ihned
navázala přátelský kontakt, jelikož se zajímám o výrobu kávy a také hned u dveří měla
respondentka fotografie, které mne zaujaly.
Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila v roce 1985 a vyrůstala v úplné
rodině. Předškolní dětství strávila respondentka částečně ve městě a potom na vesnici
v Ústeckém kraji. Respondentka dosáhla vysokého vzdělání a má dva sourozence.
Všechny 3 děti se narodily po roce za sebou. Respondentka se narodila do rodiny jako
druhá. Otci bylo 34 let a matce bylo 26 let. Respondentka rodinnou atmosféru popisuje
jako docela drsnou, krutou. Rodiče se později rozvedli, už jako malé dítě respondentka
vnímala neharmonické prostředí v rodině. Otec byl přísnější než matka, často nebyl
doma, protože stavěl pro rodinu rodinný domek na vesnici a matka byla ta, která je
vychovávala.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství v rodině vzpomíná ráda,
ale vnímala ten neharmonický vztah mezi rodiči. Rodiče se často dohadovali a vždy,
když se ji někdo zeptá na rodiče, tak si jako první vzpomene na jejich hádky.
Respondentka uvedla, že rodiče měli hodně zvířat, měli i pole, velkou zahradu, kde
pořád něco pěstovali, rozestavený rodinný domek a o to vše se staral otec. Matka
vychovávala děti a zároveň pomáhala otci. Otec na ně vůbec neměl čas. Respondentka
uvedla, že se brzy zapojily jako děti do domácích prací, kterých měly mnoho.
Respondentka uvedla, že dohady rodičů a hodně domácích povinností každého ze
sourozenců nějak poznamenaly. Ona například nemá ráda dodnes kytky a také je nemá
doma ani na zahradě. Upozornila, že ze tří sourozenců toto přetížení, rodičovské dohady
a později i jejich rozvod zvládla nejlíp. Jinak dětství na vesnici bylo její nejkrásnější
období, vzpomíná na sourozenecké bitky, jak lezli po stromech, jaké hlouposti
vymýšlely jako děti, také si vzpomněla, že měli udělaný bunkr u kolejí. Dnes by to
nešlo.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče, ale také
už magnetofon a později video přehrávač. Respondentka nebyla s rodiči na dovolené
v zahraničí. Auto rodiče vlastnili a rodiče nakupovali v Tuzexu. Později jezdili
do Německa nakupovat.

Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka nenavštěvovala jesle, ale mateřskou
školu již navštěvovala. Respondentka navštěvovala podnikovou mateřskou školu,
do které dojížděla spolu s ostatními dětmi autobusem. V autobuse byla paní uklízečka,
která je hlídala během jízdy, u mateřské školy předala děti paní učitelce. Zpět jezdila
také s paní uklízečkou. Z této školky si respondentka pamatuje pouze hřiště. Později
navštěvovala mateřskou školu na vesnici, kam se později přestěhovali s rodiči. Z této
mateřské školy si pamatuje pouze to, jak to vypadalo uvnitř. Do mateřské školy chodila
asi ráda, ale moc si to nepamatuje. Přechod z mateřské školy na základní školu byl bez
problémů, jelikož základní škola byla hned vedle mateřské školy, takže respondentka
prostředí znala. Později navštěvovala jazykovou školu.

d) Kazuistika respondenta, C4, žena
Respondentka žije v rodinném domě na vesnici Ústeckého kraje. K rozhovoru jsme se
sešly v mateřské škole, kde respondentka pracuje. Rozhovor proběhl v ředitelně, toto
prostředí bylo velmi příjemné a klidné. Respondentka se aktivně zajímala o téma
bakalářské práce, na rozhovor se těšila. Respondentka je aktivní, komunikativní, milá
a usměvavá. O svém dětství říká, že je to období, které nebylo jednoduché pro ni, ale
bylo tam i spoustu pěkných chvil, které prožila. Zamyslela se nad tím, že je zajímavé, že
vždy si spíše vzpomene na horší vzpomínky než na ty pěkné. Tento rozhovor byl
zajímavý, příjemný a v respondentce vyvolaly vzpomínky určité emoce.
Charakteristika rodiny: Respondentka se narodila v roce 1982 a vyrůstala v úplné
rodině s náhradním otcem. Svěřila se mi mimo nahrávaný rozhovor, že vztahy v rodině
má trošičku složitější. Rodiče při narození respondentky a její sestry (jednovaječná
dvojčata) byli velmi mladí, matce bylo 17 let a otci 20 let. Oba rodiče ještě studovali.
Biologický otec se krátce po narození respondentky rozešel s matkou a založil si novou
rodinu. Matka si po škole našla nového přítele a společně vychovávali respondentku a
její sestru. Tomuto náhradnímu otci říká respondentka táta, s biologickým otcem a s
jeho rodinou se stýká, ale nikdy ho nepovažovala za otce. S úsměvem říká, že je to muž,
který ji pouze zplodil a to je jediné, za co mu je vděčna. Respondentka dosáhla
vysokého vzdělání a vyrůstala na vesnici Ústeckého kraje. Rodinnou atmosféru
respondentka popisuje jako spíše přísnou, rodiče se často hádali, ale také si pamatuje

hezké chvilky, kterých bylo méně. Když byla respondentka dospělá, tak se její rodiče
rozvedli a zdůraznila, že hodně se sestrou vnímaly jejich neharmonický vztah,
v manželství spolu zůstávali hlavně kvůli nim.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondentka na své dětství nevzpomíná moc ráda,
i když si vybavuje i hezké zážitky. Z těch uvedla například výlety do okolí, hráli
společně společenské hry, také si vybavuje, že si v pokojíčku postavili bunkry, kde si
společně všichni hráli. Bohužel pěkných vzpomínek bylo velmi málo, respondentka nad
tím musela trošku přemýšlet. Společně se sestrou měly určité domácí povinnosti, např.
vysávání, úklid pokoje, vynášení koše.
Materiální úroveň rodiny: Rodina měla základní elektrické spotřebiče a později měli
i videopřehrávač. Respondentka byla v 16 letech s rodiči na dovolené v zahraničí
v Chorvatsku. Auto rodiče vlastnili, koupili si ho v době, kdy respondentce bylo 17 let.
Rodiče nenakupovali v Tuzexu.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondentka navštěvovala jesle i mateřskou školu.
Do mateřské školy respondentka chodila ráda, jelikož tam byla se sestrou a z mateřské
školy je vyzvedávala především matka. Domů chodily po odpočívání, protože jejich
matka i otec pracovali na základní škole. Z mateřské školy si respondentka pamatuje
různé pohybové hry, písničky a básničky. Po dokončení nahrávky si respondentka
vzpomněla na básničky, které měla velmi ráda. Přechod z mateřské školy na základní
školu byl bez problémů, respondentka uvedla, že i s učením neměla žádné problémy.

e) Kazuistika respondenta, C5, muž
Respondent žije v panelovém domě v malém městě Ústeckého kraje. Rozhovor probíhal
u respondenta doma, přivítal mne velmi příjemný, usměvavý a komunikativní mladý
muž. Respondent neměl žádné zábrany, odpovídal rychle bez zaváhání.
Charakteristika rodiny: Respondent se narodil v roce 1986 a vyrůstal v úplné rodině
s náhradním otcem v malém městě Ústeckého kraje. Dosáhl vysokého vzdělání a má
jednoho sourozence. Při narození respondenta bylo matce 18 let a otci 22 let. Po třech
letech manželství se respondentovi rodiče rozvedli a respondent vyrůstal do 6 let pouze
s matkou. Když bylo respondentovi 6 let, matka se seznámila s novým přítelem, který se

později stal jejím manželem. Tento vztah trvá doposud a je velmi harmonický, dokonce
dokázali překonat období, které pro ně nebylo jednoduché. Respondentova matka vážně
onemocněla a její manžel jí byl velkou oporou. Stejně tak pro respondenta a jeho sestru.
Respondent dodal, že ho vlastně již považuje za svého otce, protože on je ten, kdo s ním
vyrůstal, staral se o něj, pomáhal mu s problémy, radil mu do života, což dnes velice
oceňuje.
Vzpomínky na dětství v rodině: Respondent vzpomíná na své dětství velmi rád, má
jen pozitivní vzpomínky a uvedl, že měl velmi šťastné dětství. Vždy kolem něj byli lidé,
kteří ho měli rádi, často ho chválili a dokonce vyprávěl, jak ho matka s náhradním
otcem motivovali např. v učení a vždy byli důslední. Což, jak dodal, dnes nesleduje u
sebe. Respondent uvedl, že společně jezdili na dovolené a výlety, na kolech jezdili
k babičce, často hráli deskové hry.
Materiální úroveň rodiny: Respondent uvedl, že jeho rodiče byli technicky zaměření,
velmi se zajímali o každou novinku. Náhradní otec dokázal mnoho věcí sehnat, opravit
i vyrobit. Pamatuje si, že měl jako první ve třídě kazetové dvojče, což byl v té době
velký hit. Také měl jako první počítač. Na dovolenou do zahraničí jezdil respondent
každý rok. Jezdil do Itálie a Chorvatska. Auto rodiče vlastnili a v Tuzexu možná
nakupovali, ale nepamatuje si to.
Vzpomínky na mateřskou školu: Respondent nenavštěvoval jesle, ale mateřskou
školu již navštěvoval. Do mateřské školy respondent chodil nerad, uvedl, že se mu tam
nelíbilo. Respondent uvedl, že jeho adaptace byla velmi dlouhá. Do mateřské školy
chodil s pláčem, který mu vydržel i většinu dne. Tato adaptace trvala snad půl roku. Po
nahrávání rozhovoru jsme si o tom povídali a upozornil na to, že byl vlastně v tomto
období pouze s matkou a svým způsobem byl na ni citově vázán a také ji tím možná i
vydíral. Respondent chodil domů kolem 15. hodiny, protože si pamatuje, že maminka
končila v zaměstnání v půl třetí. Hry z mateřské školy si respondent ihned vybavil a
jasně mi je vyjmenoval. To mě velice potěšilo. Přechod z mateřské školy na základní
školu uvedl respondent jako bez problémů.

PŘÍLOHA 4: Rozhovor A2, muž
1. Prosím uveďte rok narození?
„1954.“
2. Jakého vzdělání jste dosáhl/a? Základní, vyučen, střední, vysoké
„Vysokoškolského.“
3. V jaké rodině jste vyrůstal/a? Základní, rozšířená, bydleli jste s prarodiči
„V rozšířené.“
4. Kde jste bydlel/a od narození do 6 let? Vesnice, město, uveďte kraj.
„Město, Severočeský.“
5. Kolik máte sourozenců? Jste nejstarší nebo nejmladší?
„Sestru, nejstarší.“
6. Jakého vzdělání dosáhl Váš otec?
„Středoškolské.“
7. Jakého vzdělání dosáhla Vaše matka?
„Základní.“
8. Kolik let bylo Vašemu otci, matce, když jste se narodil/a?
„Otci 28 a matce 25 let.“
9. Jak byste popsal/a rodinnou atmosféru? Byli rodiče na Vás přísní, hodní, řešili
vše po dobrém, po zlém, byla tam láskyplná atmosféra nebo jiná?
„Určitě tam byla láskyplná atmosféra. Rodiče byli přísní tak akorát a spíš se to
snažili řešit po dobrém - tresty následovali a v krajním případě.“
10. Jaké vzpomínky z dětství spojujete se svými rodiči?
„Jenom ty dobrý, hezký. Většinou mám dobrý vzpomínky na rodiče.“
11. Měl/a jste v dětství nějaké povinnosti v domácnosti? Jaké?
„Měl jsem takové běžné domácí práce. Protože jsme měli zahrádku, pole kousek,
takže jsem pomáhal na zahrádce na poli, matce různé domácí práce atd.“
12. Za co Vás Vaši rodiče odměňovali a kdy nastoupil trest? Jaká byla odměna
a jaký byl trest, vzpomenete si?
„Trest nastupoval, jak jsem říkal pouze v krajním případě. Naši mě moc
neodměňovali, v žádném případě finančně, spíš nějakou pozorností.“
13. Vzpomenete si, jakým způsobem jste trávili společný čas se svými rodiči?
„Během roku, kromě dovolený jsme trávili celkem pravidelně večery, v soboty,
neděle skoro celý. Jezdili jsme na výlety, k babičce, do lesa nebo do přírody.“

14. Vzpomínáte na své dětství rád/a? A proč?
„Ano, protože byl celkem bezproblémový a neměl jsem nikdy doma problémy.“
15. Jakými elektrickými spotřebiči byl vybaven Váš domov?
„To je velmi jednoduchý. Měli jsme rádio, televizi, jednoduchou pračku, mixér
a žehlička a to je asi všechno.“
16. Byl/a jste s rodiči na dovolené v zahraničí? Kde a v jakém roce?
„Byli jsme třikrát v Bulharsku u moře, a bylo to v době, kdy mě bylo asi mezi 10
a 14 lety.“
17. Měli jste auto?
„Až když už jsem byl na střední škole.“
18. Nakupovali jste s rodiči v Tuzexu?
„ V žádném případě. “
19. Navštěvoval/a jste jesle?
„Ne.“
20. Navštěvoval/a jste mateřkou školu? Když jste nechodil/a do mateřské školy,
kdo s Vámi byl doma?
„Ne. Matka.“
21. Byla vaše matka zaměstnána?
„V době kdy jsem chodil do základní školy tak ne.“
22. Chodil/a jste rád/a či nerad/a do mateřské školy? Proč?
23. Vzpomenete si, kdo Vás vodil z mateřské školy?
24. Vzpomenete si, kdy jste chodil/a domů z mateřské školy? Po obědě, odpoledne,
poslední.
25. Vzpomenete si, jaké hry jste hráli v mateřské škole?
26. Vzpomenete si, jestli se lišily mezi sebou hračky v mateřské škole a doma?
27. Vzpomenete si, jaký byl Váš přechod z mateřské školy na základní (národní)
školu? Bez problémů nebo jste měl/a obtíže?
„Bezproblémový.“

PŘÍLOHA 5: Rozhovor B4, žena
1. Prosím uveďte rok narození?
„1968.“
2. Jakého vzdělání jste dosáhl/a? Základní, vyučen, střední, vysoké
„Vysokoškolské.“
3. V jaké rodině jste vyrůstal/a? Základní, rozšířená, bydleli jste s prarodiči
„Ze začátku s prarodiči a pak od 3let v základní podobě.“
4. Kde jste bydlel/a od narození do 6 let? Vesnice, město, uveďte kraj.
„Město Beroun - Středočeský, od 3 let obec Chbany Ústecký kraj.“
5. Kolik máte sourozenců? Jste nejstarší nebo nejmladší?
„Mám sourozence 1, ale nestýkáme se, je to syn z otcova prvního manželství a nikdy
s námi nežil. Je starší.“
6. Jakého vzdělání dosáhl Váš otec?
„Středoškolský.“
7. Jakého vzdělání dosáhla Vaše matka?
„Středoškolského.“
8. Kolik let bylo Vašemu otci, matce, když jste se narodil/a?
„Otec 22, matce 21 (po přesnějším poslechu jsem dospěla k tomu, že tatínek byl
narozen 1945, tak mu bylo 25 a maminka je 1944 tak jí bylo 24 let při narození
respondenta).“
9. Jak byste popsal/a rodinnou atmosféru? Byli rodiče na Vás přísní, hodní, řešili
vše po dobrém, po zlém, byla tam láskyplná atmosféra nebo jiná?
„Tatínek byl velmi přísný, musím říci, že někdy až příliš, to byla vojna jako řemen a
mamča byla zase takový ten diplomatický uklidňovač v té rodině.“
10. Jaké vzpomínky z dětství spojujete se svými rodiči?
„Otec byl velmi přísný despota a razil teorii, že bod č 1 je, že učitel a otec má
vždycky pravdu a bod č. 2 je, že pakliže nemá pravdu a platí bod č. 1. S maminkou
to bylo jiný, tam to bylo na pohodu.“
11. Měl/a jste v dětství nějaké povinnosti v domácnosti? Jaké?
„Tak především jsem si musela uklízet svoje věci, chodila jsem s košem a vzhledem
k tomu, že jsme bydleli v bytě školním služebním na vesnici, běžně jsem musela
utírat nádobí a prach.“

12. Za co Vás Vaši rodiče odměňovali a kdy nastoupil trest? Jaká byla odměna
a jaký byl trest, vzpomenete si?
„Já si nemyslím, že by mě nějak zásadně odměňovali, můj tatínek razil teorii,
že odměna je to, že mě vezme s sebou na dovolenou, když rodina jede. Nepamatuju
si, že by mě za něco odměňovali no a trest za cokoliv co bylo špatně. Když jsem
náhodou šlápla do louže, tak ještě jsem se nestihla ani vzpamatovat a už jsem držela
pár facek od tatínka, samozřejmě.“
13. Vzpomenete si, jakým způsobem jste trávili společný čas se svými rodiči?
„Jo, jo, na to si vzpomínám velmi dobře. Můj tatínek měl vždycky nějakého koníčka,
s téměř takovou zuřivou urputností a vždycky když měl nějakého koníčka, tak celá
rodina musela toho koníčka s ním sdílet, ať už se nám to líbilo nebo ne. Takže
nejdřív měl amerického džípa Willise, tak věčně furt ležel pod autem a my jsme
pořád museli běhat pro náhradní díly a nebo jsem chodila s kastrůlky ke garáži. Pak
ho přešlo a to a zase pro změnu musel mít loď. Takže ze mě musel být zuřivý jachtař
a tak. “
14. Vzpomínáte na své dětství rád/a? A proč?
„No samozřejmě. Dneska už jo, protože …přestože ta realita byla mnohdy pro mě
hodně krušná, tak ty vzpomínky a to vyprávění dneska působí úsměvně a často je
někdy pro některé lidi nepochopitelný, že se to vůbec mohlo stát.“
15. Jakými elektrickými spotřebiči byl vybaven Váš domov?
„Mixér, televizor, který vysílal program nejdřív odpoledne v pět hodin. A jednou
k Vánocům si pamatuju, když začala vysílat ČT 2 tak naši říkali, že jsme dostali
k Vánocům druhý program, přepínali jsme to takovým čudlíkem na televizi. A ladilo
se to takovým šíleným kolečkem. Jinak si nevzpomínám, že bysme měli nějaké
elektrospotřebiče i vrtačka byla taková ručábo na kliku.“
16. Byl/a jste s rodiči na dovolené v zahraničí? Kde a v jakém roce?
„Ano. V Bulharsku a byli jsme tam dva roky po sobě. Bylo mi 10 a 11, takže to bylo
78 a 79.“
17. Měli jste auto?
„Ano.“
18. Nakupovali jste s rodiči v Tuzexu?
„Zcela výjimečně, jestli si pamatuju, že to mohlo být jednou nebo dvakrát.“
19. Navštěvoval/a jste jesle?
„Ne.“

20. Navštěvoval/a jste mateřkou školu? Když jste nechodil/a do mateřské školy, kdo
s Vámi byl doma?
„Ano.“
21. Byla vaše matka zaměstnána?
„Ano.“
22. Chodil/a jste rád/a či nerad/a do mateřské školy? Proč?
„Jak kdy. Mám z toho několik zážitků, nejhlubší dojem zanechalo na mě nucení pít
teplé mléko, to ve mně vzbudil odpor k němu na dlouhá léta. Pamatuju si do dneška,
jak vypadala mateřská školka ve Chbanech, to jsme chodili do takového starého
baráku, pamatuju si, i jak vypadala ta školková zahrada. Nemyslím si, že by to na mě
zanechalo nějaký negativní vliv, to vůbec ne. Dokonce si pamatuju, že jsme byli ve
školce v přírodě a taky si pamatuju, že když jsme z té školky v přírodě přijeli a
rodiče se ptali, jestli bych jela ještě, tak jsem odpověděla dneska ne až zítra. Takže
bych asi řekla, že se mně to líbilo, ale už to tak úplně nedokážu říct.“
23. Vzpomenete si, kdo Vás vodil z mateřské školy?
„Maminka.“
24. Vzpomenete si, kdy jste chodil/a domů z mateřské školy? Po obědě, odpoledne,
poslední.
„Poslední to nebylo a chodila jsem po spaní a bylo to jak kdy, protože maminka
dělala na Národním výboře, takže některé dny byla v práci déle, někdy kratší dobu.“
25. Vzpomenete si, jaké hry jste hráli v mateřské škole?
„Nejvíc si vzpomínám a to, jak jsme skládali takové ty dřevěné barevné houbičky,
mozaiky. Pak si pamatuju na písničku Červený šátečku, když jsme tančili, a pak jako
zahradu školní, tam jsme byli, když bylo hezky hodně často.“
26. Vzpomenete si, jestli se lišily mezi sebou hračky v mateřské škole a doma?
„Asi jo. Já jsem moc hraček jako neměla. Měla jsem plyšáky, taky jich nebylo moc,
ale byly takové specifické, protože jsem měla opici bílou, pak jsem měla červenou
lišku, velikou. To když mě byly 2 roky, tak ta liška byla pomalu stejně velká jako já.
To byly moje nejzásadnější věci, vím, že tu opici jsem milovala. Ve školce si
pamatuju spíš na takové ty stavebnicové a logické věci. Pamatuju si, že jsme si
vyráběli domečky pro panenky, měla jsem takové ty malé gumové panenky, co jsme
do nich píchali špendlíky s barevnou hlavičkou do uší a dělali jsme jim náušnice
a vyráběli jsme z velkých kartonových krabic a z krabiček od různých léků, čajů,
od zápalek jsme dělali křesla, gauče, nábytek, dřez byl třeba z kulaté hliníkové

krabičky od paštiky, polepovali jsme to kobercem. Mě bavilo to vyrábět, pak když už
to bylo hotové, tak mě to moc nezajímalo.“
27. Vzpomenete si, jaký byl Váš přechod z mateřské školy na základní (národní)
školu? Bez problémů nebo jste měl/a obtíže?
„Myslím si, že to proběhlo celkem bez obtíží, vzpomínám si, že paní učitelka byla
poměrně přísná. Už to byla poměrně starší pani a dodneška si pamatuju, když jsme
řešili výtvarku, tak měla prostě nějaký svůj názor na ty výtvarné věci a ve mně se tak
ve 2. třídě objevil takový ten vzdor. Počkej, až já budu velká a budu učitelka a ty
budeš malá tak ti to vrátím. Ale jinak si myslím, že jsem tam neměla zásadní
problém, nelíbilo se jí, jak jsem psala l a k, protože ty horní obloučky jsem dělala
příliš dlouhé a nebyly to takové ty krásné malé smyčky nahoře a táhla jsem je až dolu
k lince a to se jí nelíbilo a za to mě věčně peskovala a do dneška si to pamatuju.“

PŘÍLOHA 6: Rozhovor C5, muž
1. Prosím uveďte rok narození?
„1986.“
2. Jakého vzdělání jste dosáhl/a? Základní, vyučen, střední, vysoké
„Bakalář.“
3. V jaké rodině jste vyrůstal/a? Základní, rozšířená, bydleli jste s prarodiči
„V rozvedené.“
4. Kde jste bydlel/a od narození do 6 let? Vesnice, město, uveďte kraj.
„Město, Ústecký kraj.“
5. Kolik máte sourozenců? Jste nejstarší nebo nejmladší?
„Jednoho.“
6. Jakého vzdělání dosáhl Váš otec?
„Vyučen.“
7. Jakého vzdělání dosáhla Vaše matka?
„Střední.“
8. Kolik let bylo Vašemu otci, matce, když jste se narodil/a?
„Matce 18, otcovi 21 – 22.“
9. Jak byste popsal/a rodinnou atmosféru? Byli rodiče na Vás přísní, hodní, řešili
vše po dobrém, po zlém, byla tam láskyplná atmosféra nebo jiná?
„Naši se rozvedli, když mi byli tři, tak že jsem vyrůstal v podstatě jenom s matkou
a když mi bylo 6, tak si našla přítele, který se později stal jejím manželem.“
10. Jaké vzpomínky z dětství spojujete se svými rodiči?
„Hodně jsme jezdili za babičkou na kole, dovolený, hry.“
11. Měl/a jste v dětství nějaké povinnosti v domácnosti? Jaké?
„V kolika tak letech, ze začátku až tak na té základce. Utírat nádobí, uklízet si svůj
pokojíček, později chodit s košem a ještě později mýt koupelnu a tak.“
12. Za co Vás Vaši rodiče odměňovali a kdy nastoupil trest? Jaká byla odměna
a jaký byl trest, vzpomenete si?
„Tak odměňovali mě za dobré známky pak na té základce, a když samozřejmě třeba
na návštěvě jsem byl hodnej a trest když jsem zlobil, neposlouchal, když jsem přišel
pozdě domu z venkova. Trest vždycky zákaz něčeho, třeba televize, později počítač a
tak dále a odměna nevím. K těm odměnám naši mi dávali, když jsem dostal 1,

tak jsem dostal korunu, když jsem dostal 2, 3, 4, 5 tak jsem musel 2, 3, 4, 5 korun
vrátit, takže to byla motivace k lepším studijním výsledkům.“
13. Vzpomenete si, jakým způsobem jste trávili společný čas se svými rodiči?
„Jak už jsem zmiňoval, hodně jsme jezdili za tou babičkou, v podstatě každou volnou
chvilku a v rámci jednoho města jsme tam jezdili na kole, anebo jsme hráli různé hry
deskový.“
14. Vzpomínáte na své dětství rád/a? A proč?
„Jo, já měl šťastné dětství. Vždycky kolem mě byli lidi, kteří mě měli rádi, který mě
pochválili za něco. Měl jsem hezký dětství.“
15. Jakými elektrickými spotřebiči byl vybaven Váš domov?
„Moji rodiče byli technicky zaměření, takže my jsme vždycky měli novinky.
Videopřehrávač nebo videorekordér tenkrát a já jsem měl jako první ve třídě kazeťák
dvojče, kamery, všechno možný. Počítač Atari.“
16. Byl/a jste s rodiči na dovolené v zahraničí? Kde a v jakém roce?
„Ano byl, několikrát. Celou základku jsme jezdili každý rok, až na střední, fakt jsem
byl mnohokrát a většinou Itálie, Chorvatsko.“
17. Měli jste auto?
„Ano.“
18. Nakupovali jste s rodiči v Tuzexu?
„Možná, když jsem byl hodně malý, ale to si nepamatuju.“
19. Navštěvoval/a jste jesle?
„Ne, jesle ne.“
20. Navštěvoval/a jste mateřkou školu? Když jste nechodil/a do mateřské školy, kdo
s Vámi byl doma?
„Ano.“
21. Byla vaše matka zaměstnána?
„Ano.“
22. Chodil/a jste rád či nerad do mateřské školy? Proč?
„Nerad. Mně se tam nelíbilo a vím, že mi mamka vypráví a já si to i trochu pamatuju,
že vždycky, když jsme byli v ulici na dohled od školky, tak jsem začal brečet a pak
hodinu ještě ve vnitř jsem brečel a takhle to trvalo půl roku, než jsem si na to zvyk.“
23. Vzpomenete si, kdo Vás vodil z mateřské školy?
„Mamka.“

24. Vzpomenete si, kdy jste chodil/a domů z mateřské školy? Po obědě, odpoledne,
poslední.
„Kolem třetí hodiny.“
25. Vzpomenete si, jaké hry jste hráli v mateřské škole?
„Židličkovaná, chodí pešek okolo, na honěnou, na babu, takový ty věci.“
26. Vzpomenete si, jestli se lišily mezi sebou hračky v mateřské škole a doma?
„Některé ano, ve školce jich bylo víc, ale víceméně to všechno bylo na jedno brdo,
tenkrát za toho komunismu.“
27. Vzpomenete si, jaký byl Váš přechod z mateřské školy na základní (národní)
školu? Bez problémů nebo jste měl/a obtíže?
„Bez problému.“

