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Příloha č. 1 - Informovaný souhlas pro účastníky výzkumu
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s tématem výzkumu a metodami sběru dat k bakalářské
práci Česko-vietnamská manželství.
Svým podpisem stvrzuji, že se dobrovolně a vědomě výzkumu zúčastním.
Souhlasím, že jsem byl/a seznámena s možností kdykoliv od výzkumu odstoupit bez nutnosti
udání důvodu a možností nezveřejňovat jakékoliv pasáže rozhovoru, pokud si to budu přát.
Souhlasím, že jsem byl/a seznámena s nutností rozhovor nahrávat na mobilní telefon či jiné
zařízení.
Jsem si vědom/a nutnosti podávat pravdivé a přesné informace.
Jsem seznámen/a s autorčinou povinností mlčenlivosti a jejím závazkem zacházet s mojí
výpovědí s co největší mírou důvěrnosti.
Jsem si vědom/a, že celé přepisy rozhovoru budou k dispozici autorce práce, vedoucímu práce
a oponentovi práce a nikomu dalšímu. Popřípadě budou data a výsledky prezentována před
odborným publikem nebo zpracována k jiné odborné studie vycházející z této práce.
V…………………… dne…………… ……………………………………….

Podpis účastníka výzkumu
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Příloha č. 2 - Struktura rozhovoru s účastníky výzkumu
1) Kolik je Vám let?
2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
3) Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho manžela/manželky?
4) Jak dlouho jste již ve stávajícím manželství?
5) Jak dlouho Váš manžel/ka žije v ČR?
6) Jak dlouho žil/a ve Vietnamu?
7) Jakým jazykem spolu s Vaším manželem/kou mluvíte (vietnamsky, česky, vietnamsky
i česky, anglicky, …) a jaký jazyk převažuje?
8) Je váš manžel/ka samostatný v češtině a je schopen se s ní domluvit např. na úřadě? Je
schopný/á psát, číst v češtině? Čte české noviny, dívá se na české filmy?
9) V jakém prostředí češtinu používá? (doma s Vámi, v práci, na úřadech…)
10) Co všechno váš manžel/ka ví o české kultuře?
11) Měli jste z uzavření sňatku s Vietnamcem/Vietnamkou nějaké obavy nebo naopak
očekávání? Pokud ano, uveďte prosím jaké
12) Zaregistrovali jste, že by Vaše rodina měla nějaké obavy nebo očekávání z uzavření
sňatku s Vietnamcem/Vietnamkou?
13) Zaregistrovali jste, že by rodina Vašeho manžela měla z uzavření sňatku s Vámi nějaké
obavy nebo očekávání?
14) Měl/a jste pocit, že váš vztah Vaše rodina přijala kladně nebo záporně?
15) Měl/a jste pocit, že váš vztah rodina manžela/ky přijala kladně nebo záporně?
16) Co všechno víte o vietnamské kultuře?
17) Jste samostatný/á ve vietnamštině? Domluvil/a byste se např. na úřadě?
18) Jak často se stýkáte s rodinou manžela/ky?
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19) Jak často se manžel/ka stýká s Vaší rodinou?
20) Vypomáháte si navzájem v domácnosti, pokud jde o starost o děti, atd.?
21) Kdo má u vás doma drží rodinnou kasu? (rozhoduje o hospodaření s nimi, o dělení
nákladů, o tom, kolik se za co utratí, apod.)
22) Dodržujete vietnamské tradice a zvyky? (máte např. doma oltář, slavíte Tet, Trung thu
(Svátek středu podzimu, vietnamský Den dětí), vietnamský Den žen,…)
23) Vaříte doma vietnamská jídla? Která kuchyně u vás převládá?
24) Máte děti?
25) Jakým jazykem mluvíte s manželem/kou s vašimi dětmi?
26) Učí se vaše děti vietnamsky?
27) Pokud ano, učíte je doma anebo někam dochází na výuku?
28) Komunikujete s dětmi vietnamsky i Vy nebo pouze manžel/ka?
29) Dali jste Vašim dětem pouze české / pouze vietnamské jméno anebo obě?
30) Kdo z vás je na děti přísnější?
31) Shodnete se s Vaším manželem / kou na způsobu výchovy dětí?
32) Zaregistrovali jste někdy předsudky okolí vůči Vašemu výběru partnera, Vašemu
manželství s Vietnamcem/kou?
33) Pokud ano, ať už se jedná o předsudky ze strany partnerovi rodiny, Vaší rodiny či lidí
z okolí, myslíte si, že to mělo nějaký negativní dopad na Váš vztah, potažmo manželství?
34) Považujete své manželství za spokojené a myslíte si, že splňuje Vaše očekávání?
35) Pokud ve Vašem manželství dochází k nějakým střetům či konfliktům, přisuzujete to
odlišné kultuře, z jaké Váš manžel/ka pochází?
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Doplňující otázky
-

Kolik času spolu jako rodina trávíte? Vnímáte to jako dostatečné?

-

Jaký máte vztah k rodině manžela/ky, jakým jazykem spolu mluvíte, řekli byste, že se
domluvíte dobře?

-

Projevujete si s manželem/kou vzájemnou náklonost na veřejnosti, před rodinou, před
dětmi? Jak to vnímáte?

-

Myslíte si, že se na výchově dětí a péči o ně podílíte oba dva stejně?

-

Myslíte si, že máte na své děti vysoké nároky? Přejete si, aby Vaše děti studovaly na VŠ?

-

Jaký máte postoj vůči názorům a kritice okolí, jak moc velkou tomu přikládáte váhu?
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