
PUíloha č.1: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Psychologické aspekty situace v 

rodinách s otcem na rodičovské dovolené“

Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Filozofické FakultnE 
Univerzity Karlovy. Diplomová práce je psána na KatedUe psychologie a její Uešitelkou je Bc. 
Barbora Nebáznivá. 

Cílem diplomového projektu je dinách otcem na rodičovské 
dovolené. ýstupem bude analýza konkrétní situace v nEkolika rodinách a hypotézy, které bude 
možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Použitými metodami budou dotazníky, 
zamEUené na partnerský vztah, a rozhovory, s cílem co nejpUesnEji pochopit specifickou situaci 
v dané rodinE.

Pro účely analýzy nejsou d]ležité osobní údaje respondent] (jako je napUíklad jméno, bydlištE 
či organizace, ve které jsou zamEstnáni). Všechny veUejnE pUístupné výstupy z výzkumu a jeho 
analýzy budou citovány anonymnE a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá ve vyplnEní dotazníku a 
následném rozhovoru, což celkovE potrvá pUibližnE 1 hodinu. Vaše identita z]stane v plné 

mitE a Vaše odpovEdi jsou d]vErné, určené pouze pro potUeby tohoto výzkumného 
projektu. Záznam rozhovoru bude proveden formou poznámek do záznamového archu
nahrávání. tEmto arch]m a zvukovému záznamu bude mít pUístup jen autorka práce, v 
diplomové práci samotné budou pouze citovány výroky, úryvky a informace v anonymizované 
podobE.

Od účasti ve výzkumném projektu m]žete v kterékoli fázi odstoupit bez udání d]vodu. RovnEž 
máte právo na jakoukoli otázku neodpovEdEt. Ukončení rozhovoru a vystoupení z proje
Vás nebude mít žádné negativní d]sledky. Vaše účast na projektu pro Vás nenese žádná rizika. 

V pUípadE dotaz] týkajících se tohoto projektu se m]žete obrátit na jeho hlavní Uešitelku, Bc. 
Barboru Nebáznivou (603

DEkuji za pozornost vEnovanou tEmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu 
Vaší účastí ve výzkumu. Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. 

láUe náleží Vám. 

Barbora Nebáznivá

Jméno: …………………………………. Podpis: …………………………………



PUíloha č.2: Záznamový arch – mužem

V[ﾆぎ 

B┞Sﾉｷジデ[ぎ

D[デｷ ふヮﾗLWデ ; ┗[ﾆぶぎ

• KS┞ぎ ;ﾆデ┌=ﾉﾐ[ っ ┗ ﾏｷﾐ┌ﾉﾗゲデｷ っ ヮﾉ=ﾐ┌ﾃW
• Pギｷ ﾆデWヴYﾏ Sｹデ[デｷぎ
• DYﾉﾆ;ぎ

J;ﾆ デﾗ デWT ┌ ┗=ゲ Sﾗﾏ; a┌ﾐｪ┌ﾃWが ヮﾗヮｷジデW ﾏｷ ゲ┗└ﾃ H[┥ﾐ┠ SWﾐく

ﾃ;ﾆY ヴﾗSｷﾐ┞ ヮﾗIｴ=┣ｹデW

J;ﾆ H┞ゲデW ヮﾗヮゲ;ﾉ ヮYLｷ ┗;ジWｴﾗ ﾗデIW ﾗ V=ゲが ﾆS┞┥ ﾃゲデW H┞ﾉ ﾏ;ﾉ┠い

Zﾏ[ﾐｷﾉ; ┗=ゲ ﾐ[ﾃ;ﾆ ヮYLW ﾗ Sｹデ[い

Zﾏ[ﾐｷﾉﾗ ゲW ゲ Sｹデ[デWﾏ ﾐ[Iﾗ ┗W ┗;ジWﾏ ヮ;ヴデﾐWヴゲﾆYﾏ ┗┣デ;ｴ┌い

J;ﾆY デﾗ ヮヴﾗ ┗=ゲ ﾃWが H┠デ ﾗデIWﾏ ﾐ; RDい

J;ﾆ┠ H┞ﾉ ﾆﾉｹLﾗ┗┠ ﾏﾗﾏWﾐデ ヮヴﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹい 

ﾗSﾗ┗;ﾉｷが Iﾗ ┗ジWIｴﾐﾗ ﾃゲデW ┣┗;┥ﾗ┗;ﾉｷい

M┞ゲﾉｹデW ゲｷが ┥W ﾃW ﾗデIﾗ┗ゲﾆ= ヮYLW ﾃｷﾐ=が ﾐW┥ ﾏ;デWギゲﾆ=い J;ﾆい

ﾃ;ﾆ┠ﾏｷ ヴW;ﾆIWﾏｷ ゲ┗Yｴﾗ ﾗﾆﾗﾉｹ ﾃゲデW ゲW ゲWデﾆ;ﾉい



AS;ヮデ;IW ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデ ゲ Sｹデ[デWﾏ

Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSIｴﾗS┌ に ヮギｹLｷﾐ┞

OSIｴﾗS ﾗデIW ﾐ; ヴﾗSｷLﾗ┗ゲﾆﾗ┌ Sﾗ┗ﾗﾉWﾐﾗ┌

OデWI ﾃ;ﾆﾗ ヮWL

PﾗデギWH┞ Sｹデ[デW

RW;ﾆIW ﾗﾆﾗﾉｹ

D└ゲﾉWSﾆ┞ ヮヴﾗ ┗┣デ;ｴ ゲ Sｹデ[デWﾏ

D└ゲﾉWSﾆ┞ ヮヴﾗ ヮ;ヴデﾐWヴゲﾆ┠ ┗┣デ;ｴ

JｷﾐY



PUíloha č.3: Záznamový arch – rozhovor se ženou

V[ﾆぎ 

B┞Sﾉｷジデ[ぎ

D[デｷ ふヮﾗLWデ ; ┗[ﾆぶぎ

• デ┌=ﾉﾐ[ っ ┗ ﾏｷﾐ┌ﾉﾗゲデｷ っ ヮﾉ=ﾐ┌ﾃW
• Pギｷ ﾆデWヴYﾏ Sｹデ[デｷぎ
• DYﾉﾆ;ぎ

J;ﾆ デﾗ デWT ┌ ┗=ゲ Sﾗﾏ; a┌ﾐｪ┌ﾃWが ヮﾗヮｷジデW ﾏｷ ゲ┗└ﾃ H[┥ﾐ┠ SWﾐく

ﾃ;ﾆY ヴﾗSｷﾐ┞ ヮﾗIｴ=┣ｹデWい

J;ﾆ H┞ゲデW ヮﾗヮゲ;ﾉ ヮYLｷ ┗;ジWｴﾗ ﾗデIW ﾗ V=ゲが ﾆS┞┥ ﾃゲデW H┞ﾉ ﾏ;ﾉ┠い

Zﾏ[ﾐｷﾉ; ┗=ゲ ﾐ[ﾃ;ﾆ ヮYLW ﾗ Sｹデ[い

Zﾏ[ﾐｷﾉﾗ ゲW ゲ Sｹデ[デWﾏ ﾐ[Iﾗ ┗W ┗;ジWﾏ ヮ;ヴデﾐWヴゲﾆYﾏ ┗┣デ;ｴ┌い

J;ﾆY デﾗ ヮヴﾗ ┗=ゲ ﾃWが ┥ｹデ ゲ

J;ﾆ┠ H┞ﾉ ﾆﾉｹLﾗ┗┠ ﾏﾗﾏWﾐデ ヮヴﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹい 

ヮ;ヴデﾐWヴWﾏ ヴﾗ┣ｴﾗSﾗ┗;ﾉｷが Iﾗ ┗ジWIｴﾐﾗ ﾃゲデW ┣┗;┥ﾗ┗;ﾉｷい

M┞ゲﾉｹデW ゲｷが ┥W ﾃW ﾗデIﾗ┗ゲﾆ= ヮYLW ﾃｷﾐ=が ﾐW┥ ﾏ;デWギゲﾆ=い J;ﾆい

ﾃ;ﾆ┠ﾏｷ ヴW;ﾆIWﾏｷ ゲ┗Yｴﾗ ﾗﾆﾗﾉｹ ﾃゲデW ゲW ゲWデﾆ;ﾉ;い



AS;ヮデ;IW ﾐ; ┥ｷ┗ﾗデ ゲ Sｹデ[デWﾏ

Rﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾗ ﾗSIｴﾗS┌ に ヮギｹLｷﾐ┞

OSIｴﾗS ﾗデIW ﾐ; ヴﾗSｷLﾗ┗ゲﾆﾗ┌ Sﾗ┗ﾗﾉWﾐﾗ┌

OデWI ﾃ;ﾆﾗ ヮWLﾗ┗;デWﾉ

PﾗデギWH┞ Sｹデ[デW

RW;ﾆIW ﾗﾆﾗﾉｹ

D└ゲﾉWSﾆ┞ ヮヴﾗ ┗┣デ;ｴ ゲ Sｹデ[デWﾏ

D└ゲﾉWSﾆ┞ ヮヴﾗ ヮ;ヴデﾐWヴゲﾆ┠ ┗┣デ;ｴ

JｷﾐY



PUíloha č. : Dotazník CSI v podobE použité v práci

V dotazníku jsou pro lepší pUehlednost používány pojmy "partnerský vztah"a "partner".
Pojem "partnerský vztah" je užíván i pro manželství. Jste li tedy ženatý nebo vdaná, odpovídejte na všechny 
otázky jako by se týkaly Vašeho manželství.
Pojem "partner" (mužský rod) je užíván pro označení partnera i partnerky (pUíp. manžela i manželky).

Vaše pohlaví:

muž žena

Váš vEk (uve@te číslo):

Vaše nejvyšší dosažené vzdElání:

Základní Vyučen StUedoškolské StUedoškolské Vysokoškolské

Velikost Vašeho bydlištE:

Kolik let (a mEsíc]) jste v partnerském vztahu / v manželství? (uve@te číslo)
mEsíc]

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnEní tohoto dotazníku, který je určen pro potUeby 
diplomové práce. Práce se zabývá oblastí rodin s otcem na rodičovské dovolené
obhajována na KatedUe psychologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Účast ve výzkumu je dobrovolná. VyplnEní dotazníku by nemElo 
trvat více než 

ČtEte, prosím, pečlivE instrukce, které jsou v dotazníku uvedeny. V dotazníku neexistují 
správné ani špatné odpovEdi. Velice Vás prosím o zodpovEzení všech otázek.

DEkuji za Váš čas!
Barbora Nebáznivá 



Označte míru spokojenosti ve Vašem vztahu, uvážíte li všechny

neš[astný neš[astný neš[astný
Š[astný

š[astný š[astný
Dokonalý

VEtšina lidí má ve svém vztahu neshody. Prosím, označte na následující škále pUibližnou míru 
shody nebo neshody mezi Vámi a Vaším partnerem v následujících kategoriích:

2. Množství společnE stráveného
času
3. Rozhodování o d]ležitých
vEcech
4. Projevy lásky, náklonnosti

5. ObecnE, jak často si myslíte, že Vám je 
dobUe?

6. Jak často byste si pUálĚaě, aby Váš vztah 
v]bec nezačal?

7. JeštE poUád cítím silnou blízkost mezi mnou a 
mým partnerem.

Ř. Kdybych mohlĚaě vrátit čas, vzalĚaě bych si 
stejného partnera / žilĚaě bych / chodilĚaě 
stejným partnerem.

ř. Náš vztah je pevný.

10. NEkdy pUemýšlím, zda na mE nEkde čeká nEkdo 
jiný.

11. Ve vztahu se svým partnerem jsem š[astný/á.

12. Se svým partnerem mám vUelý a pUíjemný vztah.

13. Neumím si pUedstavit, že by m]j vztah 
s partnerem skončil.

14. Mám pocit, že se svému partnerovi mohu svEUit 
prakticky se vším.
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15. Nedávno jsem začalĚaě mít pochybnosti o 
našem vztahu.

16. M]j partner je pro mE ideálem pro milostný 

17. Mám pocit, že se svým partnerem tvoUíme „tým“.

1Ř. Nedokáži si pUedstavit, že by mE kdokoliv jiný 
dokázal učinit tak š[astným/š[astnou jako m]j 

Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším 

Jak dobUe se daUí Vašemu partnerovi 
uspokojovat Vaše potUeby?

Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim 
p]vodním očekáváním?

ObecnE, jak spokojený/á jste ve Vašem 

Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?

Horší než ostatní vztahy
(velmi špatný)

Lepší než ostatní vztahy 
dobrý)

24. Jak často si užíváte společnost svého partnera?
25. Jak často si Vy a Váš partner užijete společnou 

Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpovE@, která nejlépe popisuje, 
jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základE svého prvního 
dojmu a bezprostUedních pocit], které z ní máte.

26. ZAJÍMAVÝ NUDNÝ

27. ŠPATNÝ DOBRÝ

2Ř. NAPLNUJÍCÍ PRÁZDNÝ

2ř. OSAMDLÝ PTÁTELSKÝ

30. PEVNÝ KTEHKÝ

31. ODRAZUJÍCÍ NADDJNÝ

32. RADOSTNÝ SKLIČUJÍCÍ
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PUíloha č. : Inzerát pro oslovení respondent]

Hledáme

OTCEM NA RODIČOVSKÉ 
DOVOLENÉ

VÝZKUM V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE

sháním rodi9ovské páry pro rozhovory do své 
diplomové práce Katedįe psychologie FFUK v

Koho hledám: sou9asnosti na 
minulosti, nebo toto plánujete do 

Co by se dĜlo: vyplnili byste mi krátký dotazník
bychom si popovídali o Vaší zkušenosti s tím, když je doma 

dHaátkem více 9asu táta; setkání by probHhlo zvláša 
matkou a zvláša s

Kdy by to probíhalo: setkání by mHla ideálnH 
probHhnout bHhem ledna a února 2018

Informace získané z rozhovorc by byly v práci uvádHny samoz[ejmH bez Vašeho 
jména, vše by mHlo být anonymní.

P[edem dHkuji 

Bc. Barbora Nebáznivá


