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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KOMUNIKAČNÍCH PARTNERECH 

ALEXANDR: 46 let, rozvedený, 2 děti (chlapec 5 let a chlapec 8 let) 

Je majitelem elektrikářské firmy a žije v Praze. 

Nejvyšší dosažené vzdělání - vysokoškolské.  

Samoživitelem je 3 roky. 

 

DAVID: 32 let, rozvedený, 1 dítě (dívka 2 roky)  

Pracuje jako manažer v nadnárodní společnosti a žije v Praze.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské. 

Samoživitelem je necelý 1 rok. 

 

FRANTIŠEK: 48 let, ovdovělý, 3 děti (dívka 14 let, chlapec 20 let a dívka 23 let) 

Pracuje jako automechanik a žije v Holicích (okres Pardubice). 

Nejvyšší dosažené vzdělání – střední.    

Samoživitelem je 5 let.  

 

JOSEF: 42 let, rozvedený, 2 děti (dívka 9 let a dívka 13 let)  

Pracuje jako obchodní zástupce a žije v Českých Budějovicích. 

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské. 

Samoživitelem je 2 roky. 

 

LUKÁŠ: 26 let, svobodný, 1 dítě (chlapec 3 roky) 

Pracuje jako skladník v supermarketu a žije v Nýřanech u Plzně.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – základní. 

Samoživitelem je 3 roky.  

 

MATĚJ: 30 let, svobodný, 1 dítě (chlapec 2 roky) 

Momentálně je na rodičovské dovolené a žije v Praze. 

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské.  

Samoživitelem je 1 rok a půl. 
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PAVEL: 36 let, svobodný, 2 děti (dívka 4 roky, chlapec 6 let) 

Je majitelem projekční kanceláře a žije v Praze.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské. 

Samoživitelem je 1 rok. 

 

RADEK: 44 let, rozvedený, 3 děti (chlapec 6 let, dívka 16 let a chlapec 19 let) 

Pracuje jako číšník a žije v Kladně.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – střední.  

Samoživitelem je 4 roky. 

 

VIKTOR: 37 let, svobodný, 1 dítě (dívka 4 roky) 

Pracuje jako obchodní zástupce a žije v Praze.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské.  

Samoživitelem je 1 rok.  

 

VLADIMÍR: 44 let, rozvedený, 1 dítě (dívka 12 let) 

Pracuje jako učitel na střední škole a žije v Plzni.  

Nejvyšší dosažené vzdělání – vysokoškolské.  

Samoživitelem je 4 roky.  

 

ZDENĚK: 51 let, rozvedený, 3 děti (chlapec 10 let, dívka 24 let a dívka 30 let) 

Pracuje jako ochranka v obchodě a žije v Roudnici nad Labem. 

Nejvyšší dosažené vzdělání – základní.  

Samoživitelem je 6 let. 
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Příloha č. 2 

STRUKTURA ROZHOVORU 

Představení tazatelky, krátké shrnutí diplomové práce, jejích zaměření a cílů. Seznámení 

komunikačního partnera s účelem rozhovoru, jeho strukturou a oblastí otázek. Zmínění 

etických aspektů, žádost o možnost nahrávání rozhovoru, zmínění možnosti nezodpovězení 

některé z otázek a následné podepsání informovaného souhlasu.  

A) INFORMACE O KOMUNIKAČNÍM PARTNEROVI  

Na začátek bych se Vás ráda zeptala:  

1) Jaký je Váš momentální rodinný stav? 

2) Kolik Vám je let? 

3) Kde žijete? V jakém městě/regionu? 

4) Kolik máte dětí a jak jsou staré? 

5) Řekněte mi, prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání a kde pracujete? 

V jakém oboru jste zaměstnaný? 

B) CESTA K SAMOŽIVITELSTVÍ  

1) Vím o Vás, že jste samoživitel a žijete tedy v jedné domácnosti jen se svým 

dítětem/svými dětmi. Mohl byste mi, prosím, vyprávět, jak k tomu došlo? Co 

konkrétně vedlo k tomu, že jste se stal hlavním pečujícím o dítě/děti právě Vy?  

2) Jak dlouho už jste samoživitel?  

C) VÝCHOVA ANEB VNÍMÁNÍ ROLE OTCE A JEHO VZTAHU                                         

     S DÍTĚTEM/DĚTMI  

1) Vraťme se na chvíli do doby, kdy jste ještě nebyl samoživitelem. Jaké byly Vaše 

představy o péči o dítě/děti? Měl jste z něčeho obavy? Bál jste se třeba, že nějaké 

úkony nezvládnete? Pokud ano, jaké?  

Jestliže odpověď zní ano: Naplnily se Vaše obavy anebo jste byl naopak překvapen, 

že jste schopen věci zvládnout?  
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2) Nyní jste hlavním pečovatelem. Máte pocit, že se nějakým způsobem změnila Vaše 

péče, tedy to, jak se o dítě/děti staráte? Nebo že se změnilo to, jaké věci s nimi 

děláte? Jestliže ano, v čem konkrétně vidíte změnu? 

3) Jak vypadá Váš vztah s dítětem/dětmi? Jak byste ho popsal? Máte pocit, že by se od 

doby, co jste samoživitelem, nějak změnil? Pokud ano, jak?  

4) Řekl byste, že výchovu dítěte/dětí sám zvládáte? Anebo vidíte ve starosti o 

domácnost a v péči o dítě/děti nějaké překážky? Je zde něco, co Vám dělá 

problémy, s čím si nevíte rady? Pokud ano, co?  

5) Je podle Vás situace matek samoživitelek v něčem odlišná, než Vaše situace 

jakožto otce samoživitele? Pokud ano, v čem? 

D) CHÁPÁNÍ VLASTNÍ MASKULINITY VE SPOJITOSTI S PRIMÁRNÍM                                    

     PEČOVATELSTVÍM  

1) Řekněte mi, jak by měl podle Vás vypadat takový typický muž? Jaké by měly být 

jeho vlastnosti? Co by měl nebo naopak neměl dělat? Jak by se měl nebo neměl 

chovat?  

2) Myslíte si, že Vy osobně splňujete tuto obecnou představu o tom, jaký by měl muž 

být? Pokud ne, v čem se podle Vás odlišujete?   

3) Řekl byste, že je Vaše role hlavního pečovatele spíše v souladu nebo naopak 

v rozporu s tím, co pro Vás znamená být mužem? Jestliže v rozporu, popište mi, 

prosím, v čem/jak.     

E) HARMONIZACE RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA  

1) Nyní bych se Vás ráda zeptala, navštěvuje/í Vaše dítě/děti některé z předškolních 

zařízeních péče o děti, jako jsou jesle, mateřská škola anebo už chodí na základní 

školu? 

2) Vyprávějte mi, prosím, jak vypadá Váš běžný den, od chvíle, kdy ráno vstanete, do 

chvíle, než jdete spát? Jakým způsobem zvládáte skloubit Vaši pracovní dobu 

s otevírací dobou jeslí/mateřské školy, popřípadě se školním rozvrhem a s jinými 

volnočasovými aktivitami Vašeho dítěte/Vašich dětí? 
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3) Jak se Vám toto vše daří ještě sladit se starostmi o domácnost? Mohl byste mi 

popsat, jak u Vás starost o domácnost vypadá? Máte nějaké úkoly rozdělené, nebo 

vše zastáváte sám?  

4) Je ve Vaší rodině anebo blízkém okolí někdo, kdo se Vám snaží se starostmi o 

domácnost a s péčí o dítě/děti pomáhat? Pokud ano, kdo?  

Pokud odpověď zní ano: Z jakého důvodu Vám daný člověk pomáhá/daní lidé 

pomáhají? Jak konkrétně jeho/jejich pomoc vypadá? Co vše obnáší? 

5) Teď bych se Vás ještě zeptala, na začátku našeho rozhovoru jste mi uvedl, že jste 

samoživitelem už (?) let. Mohl byste mi, prosím, jen v krátkosti říci, jak vypadalo 

Vaše slaďování práce a péče v úplných začátcích? Lišilo se to nějak výrazně od 

toho, jak jste mi to popsal nyní?  

F) DOPAD SAMOŽIVITELSTVÍ NA KAŽDODENNÍ ŽIVOT A EKONOMICKÁ                                                      

     STRÁNKA VĚCI 

1) Pociťujete v souvislosti se samoživitelstvím, že byste měl nějaké obtíže či 

problémy v každodenním životě? Problémy, které jste předtím, než jste se stal 

samoživitelem, neměl? Pokud ano, jaké to jsou? 

2) Setkáváte se v souvislosti se samoživitelství spíše s pozitivními či naopak 

s negativními reakcemi od okolí? Od koho takové reakce nejčastěji přichází a za 

jakých okolností? Uveďte mi, prosím, jejich konkrétní příklad. 

3) Když se ještě vrátím k Vašemu zaměstnání, zasáhlo samoživitelství nějakým 

způsobem do Vašeho zaměstnání? Měl jste stejné zaměstnání i v době, kdy jste 

ještě samoživitelem nebyl?  

Jestliže odpověď zní ne: Hrálo tedy samoživitelství ve změně zaměstnání nějakou 

roli? Měl jste z důvodu samoživitelství problém s hledáním nového zaměstnání? 

Pokud ano, v čem?  

4) Jak se k Vaší současné situaci staví Váš zaměstnavatel/Vaše zaměstnavatelka? 

Vychází Vám vstříc? Máte třeba možnost práce z domova, pružné pracovní doby, 

možnost absence v případě nemoci dítěte/dětí či dřívějšího odchodu z práce? Byl 

Vám někdy nabídnut poloviční úvazek?  
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5) Jak byste charakterizoval Vaší současnou finanční situaci? Řekl byste, že máte 

peněz dostatek, tak akorát anebo Vám spíše chybí? A změnilo se to nějak od doby, 

co jste samoživitelem?  

6) Využíval jste či v současné době stále využíváte některé státem nabízené 

prostředky finanční podpory? Pokud ano, jaké?  

7) Řekl byste, že trávíte s Vaším dítětem/Vašimi dětmi dostatek času? Je ho tolik, 

kolik byste chtěl?  

Jestliže odpověď zní ne: Proč tomu tak je? A co děláte pro to, aby se to změnilo?  

G) SOUKROMÝ ŽIVOT A VOLNÝ ČAS  

1) Popište mi, prosím, jak vypadá Váš volný čas? Jak ho trávíte? Kolik máte času sám 

na sebe, na své záliby a koníčky? 

2) Komplikuje Vám samoživitelství nějak Váš osobní život? Na příklad, co se týče 

v příležitostech hledání nové partnerky či v trávení volného času se svými přáteli?  

3) Změnil se nějakým způsobem okruh lidí, se kterými se setkáváte, od doby, co jste 

samoživitelem? Pokud ano, jak a z jakého důvodu?  

H) VLASTNÍ POZNÁMKY KOMUNIKAČNÍHO PARTNERA  

1) Na závěr bych se Vás chtěla zeptat, zda Vás napadá ještě něco důležitého, co 

průběhu rozhovoru nezaznělo, na co jsem se Vás nezeptala a chtěl byste se o tom 

zmínit?  

 

Poděkování za rozhovor, nabídnutí možnosti nahlédnutí do výsledků výzkumu a finální 

verze mé diplomové práce. Rozloučení.  

 


