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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1.  

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 
  

Název celého projektu: Rodina, výchova a rodičovství z perspektivy otců 

  

Hlavní řešitelka: Bc. Marija Zídek  

 

Účel výzkumu: Cílem výzkumu je zjistit, jak muži vnímají svou roli jakožto otce, a jak se dle 

nich proměňuje přístup společnosti k rodičovství.  

  

Metoda výzkumu: Výzkum bude prováděn prostřednictvím individuálních rozhovorů.  

  

Doba trvání: 3060 minut  

  

Prohlášení o důvěrnosti: Informace, které během rozhovoru sdělíte, jsou zcela důvěrné. Rozhovor 

bude anonymizován a přepis rozhovoru i závěrečná zpráva o výzkumu Vám budou, v případě, že 

si to budete přát, předloženy k autorizaci. V případě jakékoliv publikace či prezentace výsledků 

výzkumu nemůžete být žádným způsoben identifikováni, neboť Vaše jméno ani jiné další osobní 

údaje nebudou spojovány s Vašimi odpověďmi.  

 

Právo ptát se: Pokud máte jakékoliv dotazy či komentáře ohledně tohoto výzkumného projektu, 

kontaktujte prosím řešitelku výzkumu na její e-mailové adrese (maria.gouzieva@gmail.com). 

  

Dobrovolná účast: Vaše rozhodnutí účastnit se tohoto šetření je dobrovolné. Rozhovor můžete 

kdykoli ukončit. Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete na některou otázku odpovědět, nemusíte.  

  

VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM TOHOTO FORMULÁŘE POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETLI 

INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO FORMULÁŘI A SOUHLASÍTE S ÚČASTÍ NA 

VÝZKUMU.  
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Dne: …………………………….Jméno a podpis: …………………………… 
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Příloha č. 2. 

Otázky k rozhovoru 
 

Úvod:  

Dobrý den, vítám Vás na rozhovoru k mé diplomové práci, ve které se zaměřuji na prožívání a 

současné společenské proměny otcovství, výchovy a rodičovství z perspektivy mladých otců.  

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu k rozhovoru! 

Úvod: popis rodinné situace 

1. Na úvod bych Vás ráda požádala o stručný popis Vaší rodinné situace: kdo jsou členové 

vaší nejužší rodiny (partnerka a děti), kolik jim je let a kde společně bydlíte?  

2. Kolik času trávíte s dětmi denně/týdně? Jakým aktivitám se s nimi věnujete?  

Otcovství a jeho pojetí  

1. Co pro vás znamená otcovství? Co pro vás znamená být otcem?  

2. Co se představíte pod pojmem „otcovská role“? Co všechno podle vás do této role patří 

(jaké povinnosti, privilegia, činnosti, apod.)? 

3. Jak podle vás vypadá ideální otec? Jaký by měl být a jak by se měl chovat?  

a. Jak moc se vám daří tento ideál naplňovat? V čem se vám to daří, a v čem nikoliv?  

4. Máte pocit, že se otcovská role v současné době nějak proměnila oproti minulosti? Pokud 

ano, jak?  

Nyní bych se ráda přesunula k tomu, jak vnímáte sebe sama jako otce:  

5. Jaký si myslíte, že jste otec? Jak byste sama sebe jako otce popsal?  

a. V čem si myslíte, že jste dobrý otec? Co jsou vaše silné stránky jako otce?  

b. Je naopak něco, co byste na svém přístupu k otcovství rád změnil?  

6. Myslíte si, že preferujete nějaký konkrétní výchovný styl? Příp.: Máte nějaké konkrétní 

výchovné zásady, které u svých dětí uplatňujete? Pokud ano, jako? 

7. Řídíte se při výchově dětí nějakými konkrétními hodnotami?  

8. Existují dny, kdy máte dítě sám na starosti? Pokud ano, popište prosím, jak vypadá 

typický den, kdy se o dítě staráte. (Pokud neexistuje „typický den“, pak popište poslední 

den, kdy jste takto s dítětem strávil.) 

9. Čeho si na otcovství nejvíce ceníte?  

a. Máte pocit, že jste otcovstvím něco získal? Pokud ano, co?  

10. Co je podle vás na otcovství nejtěžší?  

a. Máte pocit, že jste otcovstvím něco ztratil? Pokud ano, co? 

Rodina a její proměny 

1. Co pro vás znamená pojem „rodina“?  

2. Jak by podle vás mohla vypadat „ideální rodina“?  

3. Jak byste popsal způsob, kterým jste byl vy sám vychovávaný?  

4. Myslíte si, že vaše výchova mohla ovlivnit i výchovu, kterou preferujete vy? Pokud ano, 

jak?  
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5. Jakou měl roli ve vaší rodině otec a jakou vaše matka? 

6. Pozorujete v současné době nějaké změny v postojích vůči rodině a rodičovství oproti 

minulosti (historicky)? Pokud ano, jaké?  

7. Jak vnímáte postoj současné české společnosti k rodičovství? (Vaše zkušenost) 

8. Co podle vašeho názoru mohlo mít vliv na vaše pojetí otcovství? 

Plánování dítěte, těhotenství, porod a partnerství  

9. Proč jste se partnerkou rozhodli mít dítě? Jaké důvody vás vedli k rozhodnutí mít děti? 

a. Měl jste o tom nějaké pochybnosti? Pokud ano, jaké?  

10. Jak probíhalo těhotenství vaší partnerky (fyziologické versus rizikové)? Jak jste 

těhotenství své partnerky prožíval?  

11. Jak proběhl porod? Jak jste narození dítěte prožíval?  

12. Proměnilo se nějak vaše partnerské soužití po narození dítěte? Pokud ano, jak?  

a. Čeho si na této proměně ceníte?  

b. Je naopak něco, co vám na této proměně vadí?  

13. Jak vnímáte mateřství? Změnil se váš postoj k partnerce po narození dítěte? 

14. Jaký má postoj vaše partnerka k Vám, jako k otci? 

a. Čeho si na tomto jejím postoji ceníte?  

b. Je naopak něco, co vám na jejím postoji vadí, co byste rád změnil?  

15. Máte nějaké konkrétní cíle, ke kterým jako rodina směřujete? Co byste si pro svou rodinu 

do budoucna přál?  

Závěr: Nyní jsem vám položila všechny své otázky. Je něco, co byste ke svému prožívání otcovství 

a rodičovství ještě rád dodal?  

 

INFORMAČNÍ DOTAZNÍK  

  

Věk:  

Bydliště (město):  

Vzdělání:  ZŠ      SŠ      VŠ 

Počet dětí: 

Věk dítěte: 

 

 1. Mám zájem o autorizaci závěrečné zprávy z výzkumu v případě, že v ní budou použity 

informace z rozhovoru se mnou: * ANO – NE 

 2. Mám zájem a zaslání závěrečné zprávy o výzkumu: * ANO – NE  

(*vyhovující zakroužkujte)  

 


