Příloha 1: Dotazník pro zjišťování vztahů dětí a prarodičů

DOTAZNÍK PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VZTAHŮ DĚTÍ A PRARODIČŮ
Chtěli bychom se něco dovědět o Tobě a lidech z nejbližšího prostředí. Součástí toho prostředí jsou také
prarodiče. Snaž se, prosím, vyplnit všechna políčka, jen tak bude mít dotazník informativní hodnotu a pomůže
nám zjistit nové informace o tom, jak se děti navštěvují se svými prarodiči, jakým činnostem se společně věnují
apod.
U každé otázky označ křížkem správnou odpověď a správná odpověď je jen taková, která platí právě pro Tebe,
Tvou rodinu a vztah k prarodičům. Záleží tedy jen na Tvém názoru a zhodnocení situace.
Jsem: ☐ chlapec ☐ dívka

Dnešní datum: ……………………………..

Narodil/narodila jsem se v roce: ……………………………….
Bydlím (uveď jen jméno města nebo obce či vesnice): ………………………….
1. Jaké je složení rodiny, ve které žiješ? Žiješ:
☐
s vlastní matkou a vlastním otcem
☐
s jedním vlastním rodičem
☐
s vlastním rodičem a jeho novým partnerem
☐
s prarodiči
☐
v pěstounské rodině
☐
v jiné rodině: …………………………………………………………
Nyní už se budeš věnovat jen otázkám, které se týkají Tebe a prarodičů – zajímají nás Tvé názory, postřehy a
skutečnosti, které se týkají pouze biologických (vlastních) prarodičů z matčiny a otcovy strany.
V případě, že některý z Tvých prarodičů již nežije, příslušné kolonky k němu vůbec nevyplňuj.
Pokud se s některým z prarodičů z různých důvodů nenavštěvuješ, nevídáš a nestýkáš, označíš tuto skutečnost
hned v následující otázce č. 2 zatrhnutím políčka nevídáme se u příslušného prarodiče. V následujících otázkách
č. 3-6 políčka u prarodiče, se kterým se nevídáš, nevyplňuj.
2.

U každého prarodiče vyznač křížkem do příslušného řádku, jak často se s ním setkáváš:
Babička
Dědeček
Babička
Dědeček
z matčiny strany
z matčiny strany
z otcovy strany
z otcovy strany

Každý den
Několikrát týdně
Jednou za týden
Jednou až třikrát za
měsíc
Několikrát za rok
Vzácně
Nevídáme se

3.

U každého prarodiče vyznač křížkem do příslušného řádku, v jaké vzdálenosti od Tebe bydlí:
Babička
Dědeček
Babička
Dědeček
z matčiny strany
z matčiny strany
z otcovy strany
z otcovy strany

Ve stejném
domě/bytě
Ve vzdálenosti asi do
30 minut chůze
Ve vzdálenosti do 30
km
Ve vzdálenosti větší
než 30 km

4.

U každého prarodiče vyznač křížkem do příslušného řádku, kde bydlí.
Babička
Dědeček
Babička
z matčiny strany
z matčiny strany
z otcovy strany

Dědeček
z otcovy strany

Ve velkém městě
V malém městě
Na vesnici

5.

U každého prarodiče vyznač křížkem do každého z řádků, jak často společně děláte níže uvedené aktivity,
když trávíte společně čas.
Z MATČINY STRANY

BABIČKA
Často

Málo

Z OTCOVY STRANY

DĚDEČEK
Nikdy

Často

Málo

BABIČKA
Nikdy

Často
Povídání o každodenních
zážitcích
Vyprávění příběhů
z minulosti
Sledování televize
Poslech hudby
Četba knihy
Hraní společenských her
Výlety
Návštěva kulturních akcí
Sledování sportovních
akcí
Sportování
Procházky do přírody
Návštěva kostela
Pomoc s domácími
pracemi a na zahradě
Pomoc prarodiči
s elektronikou
Společné nakupování
Společné vaření, pečení

Málo

DĚDEČEK
Nikdy

Často

Málo

Nikdy

6.

V následujících částech dotazníku vyznač u každé otázky křížkem odpověď, která je pro Tebe platná, vždy zvlášť
pro dědečka a babičku. Nevynechej žádnou řádku. Opět je správná jen ta odpověď, která platí právě pro Tebe,
takže nemusíš ani dlouho přemýšlet.

DĚDEČEK
Ano

Zčásti

-

Z MATČINY STRANY

-

Ne

BABIČKA
Ano

1. Měl (a) opravdový zájem o to, co dělám.
2. Vyčítal (a) mi, že jsem ho (ji) zklamal (a).
3. Podrobně mi určoval (a), jak mám co dělat.
4. Nechal (a) mě dělat, co mě baví, i když jsem měl (a) pomáhat
v domácích pracích.
5. Jednal (a) se mnou přátelsky.
6. Přál (a) si, abych mu (jí) dal (a) pokoj se svými problémy.
7. Chtěl (a) vždy přesně vědět, co a jak dělám.
8. Velmi málo kontroloval (a) splnění příkazů a dodržování zákazů.
9. Považoval (a) za důležité vše, co mne zajímalo a co jsem měl (a) rád
(a).
10. Říkal (a) mi, že jsem nevděčný vnuk (nevděčná vnučka).
11. Očekával (a), že vždy okamžitě poslechnu.
12. Často se mi podařilo umluvit ho (ji).
13. Bral (a) vážně mé názory a má přání.
14. Říkal (a) často o některém dítěti nebo o mém sourozenci, že je lepší
než já.
15. Snažil (a) se rozhodovat za mne.
16. Často jsem si mohl (a) dělat, co jsem chtěl (a).
17. Často jsme se spolu zasmáli a měli dobrou náladu.
18. Choval (a) se ke mně chladně, málo přátelsky.
19. Stále mi něco přikazoval (a) a zakazoval (a).
20. Byl ochoten (byla ochotna) zastávat se mne, když jsem něco neuměl
(a) nebo něco provedl (a).
21. Když se mi něco nepovedlo, snažil (a) se mě povzbudit a pomoci mi.
22. Připomínal (a) mi, jak se pro mne obětoval (a) a kolik toho pro mne
učinil (a).
23. Byl (a) ke mně velmi přísný (a).
24. Nechal (a) mě chodit, kam se mi líbí.
25. Bylo pro mne příjemné dělat s ním (s ní) společně nějakou práci.
26. Stěžoval (a) si na mě.
27. Často mluvil (a) o mých chybách.
28. Dával (a) mi hodně dárků nebo peněz.
29. Když se u nás doma uvažovalo o tom, co dělat v neděli nebo o
dovolené, nebo co koupit, bral (a) ohled na moje návrhy a přání.
30. Často na mne křičel (a) a rozčiloval (a) se.
31. Přísně mě trestal (a).
32. Nechal (a) mě, abych chodil (a) k jídlu a spát v takovou dobu, kdy mi
to vyhovovalo.
33. Důvěřoval (a) mi.

Zčásti

Ne

DĚDEČEK
Ano

Zčásti

-

Z MATČINY STRANY

-

BABIČKA

Ne

Ano

Zčásti

Ne

34. Zesměšňoval (a) mé názory.
35. Zakazoval (a) mi běhat venku s dětmi, a dělat to, co ostatní děti.
36. Omlouval (a) a chránil (a) mě, když mě jeden z rodičů huboval a
chtěl mě potrestat.
37. Když ve volném čase něco podnikal (a) společně se mnou, působilo
mu (jí) to radost.
38. Stále mě z něčeho podezíral (a).
39. Přísně požadoval (a), abych měl (a) jen nejlepší školní prospěch.
40. Spokojil (a) se s mou výmluvou, i když šlo o něco vážného.

DĚDEČEK
Ano

Zčásti

-

Z OTCOVY STRANY

-

Ne

BABIČKA
Ano

1. Měl (a) opravdový zájem o to, co dělám.
2. Vyčítal (a) mi, že jsem ho (ji) zklamal (a).
3. Podrobně mi určoval (a), jak mám co dělat.
4. Nechal (a) mě dělat, co mě baví, i když jsem měl (a) pomáhat
v domácích pracích.
5. Jednal (a) se mnou přátelsky.
6. Přál (a) si, abych mu (jí) dal (a) pokoj se svými problémy.
7. Chtěl (a) vždy přesně vědět, co a jak dělám.
8. Velmi málo kontroloval (a) splnění příkazů a dodržování zákazů.
9. Považoval (a) za důležité vše, co mne zajímalo a co jsem měl (a) rád
(a).
10. Říkal (a) mi, že jsem nevděčný vnuk (nevděčná vnučka).
11. Očekával (a), že vždy okamžitě poslechnu.
12. Často se mi podařilo umluvit ho (ji).
13. Bral (a) vážně mé názory a má přání.
14. Říkal (a) často o některém dítěti nebo o mém sourozenci, že je lepší
než já.
15. Snažil (a) se rozhodovat za mne.
16. Často jsem si mohl (a) dělat, co jsem chtěl (a).
17. Často jsme se spolu zasmáli a měli dobrou náladu.
18. Choval (a) se ke mně chladně, málo přátelsky.
19. Stále mi něco přikazoval (a) a zakazoval (a).
20. Byl ochoten (byla ochotna) zastávat se mne, když jsem něco neuměl
(a) nebo něco provedl (a).
21. Když se mi něco nepovedlo, snažil (a) se mě povzbudit a pomoci mi.
22. Připomínal (a) mi, jak se pro mne obětoval (a) a kolik toho pro mne
učinil (a).
23. Byl (a) ke mně velmi přísný (a).
24. Nechal (a) mě chodit, kam se mi líbí.
25. Bylo pro mne příjemné dělat s ním (s ní) společně nějakou práci.

Zčásti

Ne

DĚDEČEK
Ano

Zčásti

-

Z OTCOVY STRANY

-

Ne

BABIČKA
Ano

26. Stěžoval (a) si na mě.
27. Často mluvil (a) o mých chybách.
28. Dával (a) mi hodně dárků nebo peněz.
29. Když se u nás doma uvažovalo o tom, co dělat v neděli nebo o
dovolené, nebo co koupit, bral (a) ohled na moje návrhy a přání.
30. Často na mne křičel (a) a rozčiloval (a) se.
31. Přísně mě trestal (a).
32. Nechal (a) mě, abych chodil (a) k jídlu a spát v takovou dobu, kdy mi
to vyhovovalo.
33. Důvěřoval (a) mi.
34. Zesměšňoval (a) mé názory.
35. Zakazoval (a) mi běhat venku s dětmi, a dělat to, co ostatní děti.
36. Omlouval (a) a chránil (a) mě, když mě jeden z rodičů huboval a
chtěl mě potrestat.
37. Když ve volném čase něco podnikal (a) společně se mnou, působilo
mu (jí) to radost.
38. Stále mě z něčeho podezíral (a).
39. Přísně požadoval (a), abych měl (a) jen nejlepší školní prospěch.
40. Spokojil (a) se s mou výmluvou, i když šlo o něco vážného.

DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ CELÉHO DOTAZNÍKU!

Zčásti

Ne

Příloha 2: Písemný souhlas pro rodiče

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA VÝZKUMU
VÝCHOVNÝCH STYLŮ PRARODIČŮ
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás a zejména Vaše dítě požádat o spolupráci na výzkumné části diplomové
práce „Výchovné styly prarodičů“. Provádí se na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy. Cílem tohoto projektu je zmapovat vztahy dětí a prarodičů.
Pokud budete souhlasit Vaše dítě vyplní jednoduchý dotazník, který trvá cca jednu vyučovací
hodinu.
Veškerá data týkající se Vašeho dítěte budou zpracovávána anonymně, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a nebudou za žádných okolností poskytnuta třetím osobám.
Tato data budou použita pouze pro vědecké účely a případná publikace výsledků bude zcela anonymní.
Zapojení do výzkumného šetření je dobrovolné, Vaše dítě může kdykoli účast odmítnout. V
případě zájmu Vám rádi sdělíme výsledky výzkumu.
Bližší informace Vám může poskytnout řešitelka diplomové práce Bc. Sára Urbančíková, tel.
(skryto), e-mail (skryto); popř. vedoucí práce doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (katedra psychologie,
FF UK, e-mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz).

Informovaný souhlas pro rodiče
Souhlasím, aby data z dotazování mého dítěte byla anonymně použita pro vědecko-výzkumné
účely v rámci diplomové práce „Výchovné styly prarodičů“.

Podpis rodiče: ..........................................

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………...

V…………………… dne ……………………….

Příloha 3: Schéma rozhovoru – okruhy s přibližným zněním otázek
Emoční vztah
1. Jak společně s vnoučetem/vnoučaty trávíte čas, co Vás jako první napadá? Vzpomenete
si na nějakou společnou aktivitu s vnoučetem/vnoučaty?
2. Jezdíte společně na dovolené, výlety? Kdo vymýšlí, kam pojedete? Zapojujete do
organizace společných aktivit také vnouče/vnoučata?
3. Když má/mají vnouče/vnoučata nějaký závažný problém (ve škole, se spolužákem nebo
kamarádem), jak se o tom dozvíte? Od koho?
4. Říká/říkají vám vnouče/vnoučata o tom, co je trápí? Povídáte si s vnoučetem/vnoučaty
o jeho/jejich dnu ve škole, jeho/jejich problémech ve škole, co se děje s jejich kamarády
nebo prostě o tom, co se jim honí hlavou?
5. Co na vnoučeti/vnoučatech obdivujete? Čeho si na něm/nich vážíte?
6. Je něco, co Vás na něm/nich naopak štve nebo Vám dělá starosti?
Řízení
1. Podílí/podílejí se vnouče/vnoučata na chodu domácnosti? Zastává/zastávají nějaké
úkoly?
2. Kontrolujete vnouče/vnoučata při přípravě do školy? Co váš partner/partnerka?
3. Jak jsou pro vás důležité jeho/její/jejich známky ve škole?
4. Jak reagujete, když vnouče/vnoučata zlobí, nesplní úkoly nebo požadavky, které jste
mu/jim zadali? Používáte nějaké tresty?
5. Když naopak vnouče/vnoučata něco dobře zvládne/zvládnou, odměňujete ho/je nějak?
6. Očekáváte od vnoučete/vnoučat samostatnost, nebo máte raději věci sám/sama pod
kontrolou?
Proměnné působící na způsob výchovy
1. Co Vaše vnouče/vnoučata dělá/dělají nejčastěji ve volném čase? Má/Mají nějaké
kroužky?
2. Máte pocit, že vychováváte své vnouče/vnoučata jinak, než jste vychovávala vlastní
děti? Přehodnotil/a jste něco ve výchově vnoučete/vnoučat? Změnil/a svůj přístup?
3. Pozorujete s přibývajícím věkem nějaké rozdíly ve výchově vnoučete/vnoučat?
4. Shodujete se s partnerem/partnerkou v názorech na výchovu?
5. Litujete, že jste přišel/přišla o tradiční roli babičky či dědečka?
6. Obohatila Vás nějak péče o vlastní vnouče/vnoučata? Je naopak něco, o co vás péče o
vlastní vnouče/vnoučata připravila?
7. Myslíte si, že v rodině, kde jsou děti vychovávané prarodiči, platí podobná pravidla jako
v rodině, kde děti vychovávají rodiče?
8. Jak se to stalo, že jste se stal/a pěstounem/pěstounkou?

Příloha 4: Dotazník pro zjišťování vztahů dětí a pěstounských prarodičů

DOTAZNÍK PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VZTAHŮ DĚTÍ A PRARODIČŮ
Chtěli bychom se něco dovědět o Tobě a lidech z nejbližšího prostředí. Součástí toho prostředí jsou
také prarodiče, u kterých žiješ. Snaž se, prosím, vyplnit všechna políčka, jen tak bude mít dotazník
informativní hodnotu a pomůže nám zjistit nové informace například o tom, jakým činnostem se
prarodiče a vnoučata společně věnují apod.
U každé otázky označ křížkem správnou odpověď a správná odpověď je jen taková, která platí právě
pro Tebe a vztah k prarodičům. Záleží tedy jen na Tvém názoru a zhodnocení situace.
Jsem: ☐ chlapec

☐ dívka

Dnešní datum: ……………………………..

Narodil/narodila jsem se v roce: ……………………………….
Bydlím (uveď jen jméno města nebo obce či vesnice): ………………………….
Nyní už se budeš věnovat jen otázkám, které se týkají Tebe a prarodičů – zajímají nás Tvé názory,
postřehy a skutečnosti, které se týkají pouze prarodičů, se kterými žiješ. Pokud žiješ jen s jedním
z prarodičů (babičkou nebo dědečkem) vyplň všechna políčka jen k tomuto jednomu prarodiči.
1. U každého prarodiče vyznač křížkem do každého z řádků, jak často společně děláte níže uvedené
aktivity.
BABIČKA

DĚDEČEK

Často Málo Nikdy

Často Málo Nikdy
Povídání o každodenních zážitcích
Vyprávění příběhů z minulosti
Sledování televize
Poslech hudby
Četba knihy
Hraní společenských her
Výlety
Návštěva kulturních akcí
Sledování sportovních akcí
Sportování
Procházky do přírody

BABIČKA

DĚDEČEK

Často Málo Nikdy

Často Málo Nikdy
Návštěva kostela
Pomoc s domácími pracemi a na zahradě
Pomoc prarodiči s elektronikou
Společné nakupování
Společné vaření, pečení

2. V následujících částech dotazníku vyznač u každé otázky křížkem odpověď, která je pro Tebe
platná, vždy zvlášť pro dědečka a babičku. Nevynechej žádnou řádku. Opět je správná jen ta
odpověď, která platí právě pro Tebe, takže nemusíš ani dlouho přemýšlet.
BABIČKA
Ano

Zčásti

DĚDEČEK
Ne

Ano
1. Měl (a) opravdový zájem o to, co dělám.
2. Vyčítal (a) mi, že jsem ho (ji) zklamal (a).
3. Podrobně mi určoval (a), jak mám co dělat.
4. Nechal (a) mě dělat, co mě baví, i když jsem měl (a)
pomáhat v domácích pracích.
5. Jednal (a) se mnou přátelsky.
6. Přál (a) si, abych mu (jí) dal (a) pokoj se svými problémy.
7. Chtěl (a) vždy přesně vědět, co a jak dělám.
8. Velmi málo kontroloval (a) splnění příkazů a dodržování
zákazů.
9. Považoval (a) za důležité vše, co mne zajímalo a co jsem
měl (a) rád (a).
10. Říkal (a) mi, že jsem nevděčný vnuk (nevděčná vnučka).
11. Očekával (a), že vždy okamžitě poslechnu.
12. Často se mi podařilo umluvit ho (ji).
13. Bral (a) vážně mé názory a má přání.
14. Říkal (a) často o některém dítěti nebo o mém
sourozenci, že je lepší než já.
15. Snažil (a) se rozhodovat za mne.
16. Často jsem si mohl (a) dělat, co jsem chtěl (a).

Zčásti

Ne

BABIČKA
Ano

Zčásti

DĚDEČEK
Ne

Ano
17. Často jsme se spolu zasmáli a měli dobrou náladu.
18. Choval (a) se ke mně chladně, málo přátelsky.
19. Stále mi něco přikazoval (a) a zakazoval (a).
20. Byl ochoten (byla ochotna) zastávat se mne, když jsem
něco neuměl (a) nebo něco provedl (a).
21. Když se mi něco nepovedlo, snažil (a) se mě povzbudit
a pomoci mi.
22. Připomínal (a) mi, jak se pro mne obětoval (a) a kolik
toho pro mne učinil (a).
23. Byl (a) ke mně velmi přísný (a).
24. Nechal (a) mě chodit, kam se mi líbí.
25. Bylo pro mne příjemné dělat s ním (s ní) společně
nějakou práci.
26. Stěžoval (a) si na mě.
27. Často mluvil (a) o mých chybách.
28. Dával (a) mi hodně dárků nebo peněz.
29. Když se u nás doma uvažovalo o tom, co dělat v neděli
nebo o dovolené, nebo co koupit, bral (a) ohled na moje
návrhy a přání.
30. Často na mne křičel (a) a rozčiloval (a) se.
31. Přísně mě trestal (a).
32. Nechal (a) mě, abych chodil (a) k jídlu a spát v takovou
dobu, kdy mi to vyhovovalo.
33. Důvěřoval (a) mi.
34. Zesměšňoval (a) mé názory.
35. Zakazoval (a) mi běhat venku s dětmi, a dělat to, co
ostatní děti.
36. Omlouval (a) a chránil (a) mě, když mě jeden z rodičů
huboval a chtěl mě potrestat.
37. Když ve volném čase něco podnikal (a) společně se
mnou, působilo mu (jí) to radost.
38. Stále mě z něčeho podezíral (a).
39. Přísně požadoval (a), abych měl (a) jen nejlepší školní
prospěch.
40. Spokojil (a) se s mou výmluvou, i když šlo o něco
vážného.
DĚKUJEME MNOHOKRÁT ZA VYPLNĚNÍ CELÉHO DOTAZNÍKU!

Zčásti

Ne

Příloha 5: Otevřené kódování
Kategorie

Subkategorie
•

Společné činnosti

Srovnání společných aktivit, když bylo vnouče malé a
nyní v období dospívání.

•

Účast vnoučete na společných aktivitách.

•

Zdravotní stav prarodičů a omezení společných činností.

Aktivity ve volném čase

•

Kroužky.

vnoučete

•

Kamarádi.

•

Komunikace a období puberty vnoučete.

•

Povídání o vlastních rodičích vnoučete.

•

Aktivity, na kterých se vnouče v domácnosti podílí.

•

Nastavení požadavků ze strany prarodičů.

•

Kontrola známek, úkolů.

•

Školní prospěch.

•

Odměny.

•

Tresty.

•

Míra kontroly.

•

Rozdíly ve výchově vnoučete v porovnání s vlastními

Komunikace v rodině

Pomoc v domácnosti

Škola, příprava do školy

Odměny a tresty
Samostatnost vnoučete

dětmi.
Prarodiče

•

Ne(shoda) ve výchovném přístupu prarodičů.

•

Prožívání ztráty tradiční role babičky/dědečka.

•

Vztah prarodiče s vlastním dítětem, který má u něho
v pěstounské péči potomka.

•

Výhody.

•

Nevýhody.

Specifika pěstounské

•

Zdravotní stav prarodičů.

péče prarodičů

•

Názor prarodičů na podobnost nastavení pravidel ve
výchově děti, které jsou vychovávané prarodiči či
vlastními rodiči.

Příloha 6: Axiální kódování
Kategorie

Subkategorie
•

Společné činnosti

•

Komunikace v rodině
o Povídání o rodičích vnoučete svěřeného do

Výchovná specifika
prarodičů-pěstounů

pěstounské péče prarodiči/prarodičům.
•

Chod domácnosti
o Nastavení

pravidel

ze

strany

prarodiče-

pěstouna/prarodičů-pěstounů.
o Odměny a tresty.

Pohled prarodičůpěstounů na výchovu
vnoučat

•

Míra kontroly

•

Vnímané ztráty a zisky pěstounské péče o vlastní
vnouče/vnoučata.

•

Porovnání výchovy vnoučete s výchovou vlastních dětí.

•

Percepce ztráty tradiční role babičky-dědečka.

