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Přílohy

Příloha A
Okruhy témat pro rozhovor
Rodina
• Kdy přišla do ČR?
• Vzdělání rodičů – jaké mají? Zužitkovávají jej?
• Výchova – přísná/liberální?
• Měli rodiče na výběr oboru nějaký vliv? Pokud ano, jaký obor chtěli?
• Volil/a jste pragmaticky nebo podle toho co Vás baví?
• Mají rodiče zájem o studium? Podporují a motivují, případně jak?
Volný čas
• Jak jste trávil volný čas na základní/střední škole?
• Navštěvoval/a jste školní družinu nebo měl/a jste českou chůvu, tzv. "tetu"?
• Účastnil/a jste se zájmového vzdělávání (kroužky apod.)? Pokud ano, jakého?
Vietnamská komunita v ČR
• Slavíte vietnamské svátky?
• Scházíte se jako komunita?
• Žijete/přátelíte se s Čechy nebo Vietnamci?
• Jste hrdý/á na to, že jste Vietnamec/Vietnamka?
• Máte nebo měl/a jste mimo svého vietnamského jména jméno české? Pokud
ano, užíváte jej dodnes?
Vnímání studijní dráhy
• Učili se s Vámi rodiče?
• Jak se rodiče stavěli ke špatnému prospěchu?
• Jak jste se ve škole cítil/a? Vietnamská rodina vs. česká škola.
• Brali Vás spolužáci mezi sebe?
• S jakými stereotypy a na jak částé bázi jste se setkal/a?
• Jak vás brali pedagogové?
• Vypichovali fakt, že máte vietnamský původ, nebo to zcela přehlíželi?
Studium na VŠ
• Proč studujete na VŠ?
• Jak jej hodnotíte?
• Setkal jste se s nějakými stereotypy na VŠ?
• Jaké jste měl/a od studia na VŠ očekávání?
• Čeho jste se obával/a před studiem na VŠ?
Práce
• Pracujete při studiu? Pokud ano, tak kde?
• Jakou máte představu o svém budoucím pracovním/profesním uplatnění?
Vietnam
• Přemýšlíte o životě ve Vietnamu? Žil/a byste tam?
• Případně přemýšlíte o životě jinde než v ČR/Vietnamu?
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Mezigenerační vztahy
• Jaké jsou obecně vztahy s Vašimi rodiči?
• S jakými problémy se museli potýkat Vaši rodiče ale Vy nikoliv?
• Umíte vietnamsky? Používáte více češtinu/vietnamštinu
• Byl pro Vás problém se naučit česky?
• Jak mluvíte doma se svou rodinou?
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Příloha B
Tabulka 1 – vybrané charakteristiky respondentů
Pseudonym

Pohlaví

Věk

Studijní obor

Anh

Muž

20

Design

Cong

Muž

20

Ekonomie

Hai

Zena

22

Lidské zdroje

Ngoc

Muž

23

Germanistika

Thanh

Zena

21

Mezinárodní obchod

Tuan

Muž

24

Stavební inženýrství

Trung

Muž

22

Marketing
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Příloha C
Informovaný souhlas – vzor

Informovaný souhlas s účastí na výzkumném šetření k bakalářské práci na téma
„Participace druhé generace Vietnamců v české republice na vysokoškolském
vzdělávání“

Písemně potvrzuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumném šetření.
Souhlasím s tím, že rozhovor se mnou bude zaznamenán, a to pro účely analýzy a
vyhodnocení výzkumných dat. Mnou poskytnuté informace budou využity výhradně
pro účely bakalářské práce a mohou být anonymně publikovány.

V ………………… dne……………

……………………
podpis řešitele šetření

V ………………… dne……………

……………………
podpis účastníka šetření
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