
Příloha č. 1: vzorový rozhovor s respondentkou 

 

Sběr základních informací 

Váš věk: 24 

Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? Střední s maturitou 

Jaké je Vaše zaměstnání? Administrativní pracovník 

Kolikrát jste rodila a jak staré jsou Vaše děti nyní? V kolikátém týdnu jste rodila? 1x, 40+6, 1,5 roku 

Kouření a kojení (pokud máte více dětí, můžete se zmínit o každém těhotenství a poporodním 

obdobím) 

Od kolika let kouříte? Proč jste začala kouřit? Proč kouříte teď? (Pokud už nekouříte, co Vás 

motivovalo přestat?) Kolik cigaret denně vykouříte? (klidně se rozepište i o jiných alternativách, 

např. nikotinových náplastech, e-cigaretách,…) 

Od 15. Chtěla jsem to zkusit sama od sebe, nikdo mi to nijak nenabízel, ale pohybovala jsem se mezi 

lidmi, kteří kouřili (rodiče nekouří, ale kamarádi jo). Po čase mě to asi nějak zajímalo jak to chutná a 

pak jsem se do toho dostala. Teď kouřím tak krabičku denně, kombinuji to s iQOSkama. 

Kouřila jste během těhotenství? 

Pokud ano, v jaké míře? Snažila jste se kouření omezit?  

Já jsem zjistila v šestém tejdnu, že jsem těhotná, to jsem ještě kouřila, a pak zhruba od toho prosince, 

to byl tak druhý měsíc, do pátýho měsíce, jsem vůbec nekouřila. Nemohla jsem to prostě ani cejtit, 

dělalo se mi z toho špatně. No a vlastně když už se mi udělalo dobře, tak jsem začala zase tak 

pozvolně, sem tam jsem si dala, já nevim za den třeba pět šest cigaret a potom jsme postupně, někdy 

v tom osmym měsíci, přecházeli na ten iQOS a ten počet byl v podstatě pořád stejnej. Spíš to byl 

jenom takovej zvyk jako po jídle, ke kafi, ale jinak jako ne. 

Kouřila jste během období kojení? 

Jo. Víc než v těhotenství, ale postupně jsem se dostala až na to množství co jsem kouřila před 

těhotenstvím. 

Jak dlouho jste kojila své dítě? 

Kojím stále. 

Z jakého důvodu jste přestala kojit? (např. plánované ukončení, neměla jste dost mléka, dítě mléko 

odmítalo,…) ---- 

Napadlo Vás, že by Vaše kouření mohlo mít vliv na kvalitu mléka a jeho množství? 

Napadlo mě to, ale já jsem s tim opravdu neměla problém. 

Měla jste po nakojení pocit, že je Vaše miminko syté? 

No, s příkrmy jsem začala tak nějak ve čtvrtém měsíci, ale když jsem ještě kojila plně, ty čtyry měsíce, 

tak se mi nikdy nestalo, že by třeba plakala hlady. Takže v podstatě ano, já jsem toho mlíka měla 

v tom prvním půl roku fakt hodně. Ona po tom porodu na to jak byla malinká, začala hodně rychle 

přibývat na váze a bylo to na ní dost vidět. 



Mělo Vaše dítě/děti nějaké zdravotní problémy? (nejen po porodu, ale i ve starším věku) 

Pokud ano, vnímala jste, že tyto zdravotní problémy jsou kvůli Vašemu návyku kouření? Pokud ne, 

vnímala jste, že by cigaretový kouř a nikotin nějak jinak ovlivňoval chování Vašeho dítěte, např. 

zvýšenou plačtivostí, nespavostí, apod.? 

 

Měla, ale nevim, jestli to mohlo být spojený s tím. Asi to mohlo bejt i rodový, v tom, že ona má jakože 

citlivou pokožku. Nemohla mít určitej druh plínek, měla dlouho kojeneckou vyrážku. Ne vyloženě 

alergie, ale definovali to jako lehce atopickej ekzém, ale pak jak byla větší, tak dětská doktorka říkala, 

že nebude vyloženě atopik, ale že bude prostě citlivá. Tohle má i můj manžel, že ne každej krém 

snese, takže to může bejt vlastně dědičný.  

Jinak se spánkem neměla problém, neplakala, vždycky dobře spala. Ale byla jsem na to teda 

upozorněna zezačátku, že může bejt nervózní, že nemusí dobře spát, ale ani jedno z toho jsem 

nezaznamenala. 

 

Ptal se Váš praktický lékař/gynekolog/pediatr na Vaše kouření? Informoval Vás o možných 

dopadech užívání tabáku na plod/miminko? Doporučil Vám přestat nebo omezit kouření, nebo 

naopak nedoporučil s ohledem na stres dítěte? 

Na možné problémy mě na to upozornila gynekoložka, když mi dělala genetickej screening v 

těhotenství. Já jsem se jí teda ptala a ona mi teda samozřejmě doporučila přestat, ale zároveň říkala, 

že to v tu danou dobu nemá moc efekt, ale ať se prostě snažim co nejvíc to regulovat a snížit. Protože 

to dítě vlastně už vyrůstalo v tom těle, kde ten nikotin byl. Takže by to mohlo bejt protichůdný. 

Jaké jste měla pocity po vykouření cigarety v těhotenství? (pokud jste kouřila) 

No tak ty první měsíce to bylo na poblicí, to jsem ani nemohla cejtit, a pak postupně, jak jsem zase 

začala, neměla jsem z toho takovej požitek jao předtím. No a samozřejmě že strach tam jakoby byl, 

strach aby nebyla dementní nebo aby neměla nějaký problémy, ale říkala jsem si, že i přesto se cejtim 

dobře a všechny testy odpovídaly tomu, že všechno je v pořádku, že dítě prospívá i růstově, takže 

jsem byla o tom vnitřně přesvědčená, že bude zdravá. Samozřejmě výčitky byly, štvalo mě to, ale 

brala jsem to tak, že holt to dítě si mě vybralo i tady s tim. 

Jaké jste měla pocity po vykouření cigarety po porodu? 

Pokud jste nekouřila v těhotenství, kdy jste si po porodu vzala první cigaretu? Prosím, rozepište se 

jak o první cigaretě po porodu, tak i potom, jak jste se cítila a jaké byly Vaše kouřící návyky, např. 

počet cigaret, jestli jste se snažila kouřit spíš venku nebo uvnitř, apod.) 

Já jsem si myslela, že úplně přestanu, protože jsem ten týden v porodnici vydržela úplně bez cigarety 

a absťáku. Ale když jsem přijela domů, tak už to byla taková klasika. Ty výčitky tam už takový nebyly, 

protože jsem viděla, že je zdravá, že všechno probíhalo v pořádku. Ta chuť, asi bych to přirovnala 

k tomu, jako když jsem to třeba zkusila poprvý. Pak jsem se už vrátila do starejch kolejí. 

Jaké jste měla pocity, když Vás někdo v období těhotenství nebo po porodu napomenul po zapálení 

cigarety? 

No hlavně zezačátku to bylo takový hustý, cejtila jsem se blbě, protože jsem jako máma a kouřim a 

nebylo mně to příjemný a stresovalo mě to. Neslyšela jsem napomínání jako od rodičů, od mámy, ale 

spíš to bylo hlavně od manžela, to zezačátku, ale pak jsme se nějak sjednotili j v tom návyku, hodně 

se nám ulevilo po tom velkym screeningu. 



 


