Přílohy
Příloha č. 1. (Design rozhovoru)

Úvod:
V první řadě bych vám chtěla poděkovat, že souhlasíte s rozhovorem. Rozhovor potrvá asi
jednu hodinu. Nebude Vám vadit, pokud si nahraju naší konverzaci? Veškeré informace
budou užity výhradně pro výzkum, a pokud budou citovány, pak vždy anonymně.
V rozhovoru bych si chtěla promluvit o:
‐

Vašem každodenním životě (o práci, volném čase v různých časových etapách),
o případných změnách způsobených těhotenstvím, a o Vašich plánech a přáních po
porodu.

1. Aktuální stav
V první řadě bych chtěla získat váš dojem z běžného života. Popište mi, prosím, svoji aktuální
situaci v zaměstnání.
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Stupeň vzdělání
Kvalifikace, profesní titul
Součastné zaměstnání (pracovní název)
Hodin týdně. Pracovní doba vs. Smluvní množství odpracovaných hodin? Z vlastní vůle?
Spokojenost: Jak respondent hodnotí vlastní pracovní situaci?

Kdo z vás dvou vydělává více peněz v tuto chvíli? (Jak vysoký je rozdíl v příjmech?)
Mohl/a byste mi popsat, jak vypadá Váš obvyklý den/týden ve vašem životě?
Začněte ránem, když vstáváte a rozdělením, kdo má jaké úkoly?
Pokuste se odhadnout, kolik hodin trávíte denně domácími pracemi?
Kdo z vás dvou má obvykle na starosti určité úkoly, které se nemusejí vykonávat denně,
jako je praní prádla, nebo vynášení odpadků?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
pomoc v domácnosti? Nebo pomoc od ostatních?
Časté změny či nejasné povinnosti?

Už jste někdy měli, nebo máte konflikty a spory o rozdělení domácích prací, nebo o rozdělení
práce v domácnosti?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
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Zda se liší názory a přání?
Zda argumentoval/a / diskutoval/a o nich?
Zda se snažil/a najít alternativu?
Zda to byl/ je trvalý problém.

Bylo to jiné na začátku vašeho vztahu?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Zda se to stalo v průběhu let? Časem vloudilo?
Zda si respondent kladl otázku o správnosti dělby práce?
Zda existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Souvisí to s respondentovou kompetencí/dovedností?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy?
Má respondent zmínit určité skutečnosti jako klíčové faktory?
DETAILY

Jak trávíte svůj volný čas?
Máte nějaké koníčky? ŽENA: Musela jste se během těhotenství nějakých koníčků vzdát?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Kolik času jim věnuje?

2. Párování/ poznávání se navzájem
Ráda bych si s Vámi chtěla promluvit, jak to bylo tenkrát, když jste potkal/a svého
současného partnera/rku. Jak dlouho se znáte?
‐
‐

V kterém roce jste se poznali?
Od kdy můžete říct, že jste pár?

Bylo vaše zaměstnání nebo vzdělání ve stejném bodě jako dnes?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Ukončené vzdělání?
Stejná práce, stejná firma, stejné město jako dnes?
Hodin týdně? Rozdíl mezi smluvním počtem hodin a aktuálním počtem hodin odpracovaných týdně?
Dobrovolně?
Kariérní plány v té době

Byli jste oba zaměstnáni na plný úvazek?

Kdo z vás obou vydělal více v té době?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Dostával někdo z vás tehdy finanční podporu od rodičů?

Kdy jste se sestěhovali dohromady? Ve kterém roce?
‐

důvod, nebo příležitost, proč jste se sestěhovali?
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Jaké byly vaše představy a očekávání ohledně vašeho života (včetně toho pracovního) v té
době?
Potom, co jste se sestěhovali, jak jste si vy a váš/e partner/ka rozdělili úkoly: Kdo měl
na starosti jaké úkoly v domácnosti?
‐

Jak se to stalo, že jste si rozdělili úkoly, jako je tento…?

Jak se od té doby vyvinula vaše dělba práce?
Socializace/ Původ/ Normy
Jak to chodilo doma u vašich rodičů? Nebo jste měl/a jiné vzory?

Popište mi situace, ve kterých vy a váš/e partner/ka máte konflikty? (S odkazem na domácí
práce)
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Byly tam různé přání a názory?
Hádali se o tom?
Snažili se najít alternativu?
‐
Byl to pravděpodobně trvalý problém?

‐

Jak byste popsal/a vývoj (např. neustálý konflikt, bez problémů, jeden zvítězil)
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno:
Stalo se to v průběhu let? Vloudilo se časem?
Je respondentova otázka rozdělení práce bezpodmínečná?
Existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Má respondent související kompetence/ dovednosti?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy jako argument?
Má respondent zmínit určité události, jako klíčové faktory?
o (Je-li to nutné, zacházet do podrobností)

3. Události každodenního života a domácí práce
Dělba domácí práce je někdy ovlivněna důležitými událostmi. Stala se nějaká taková událost
během vašeho vztahu?
Například manželství nebo radikální změny související se zaměstnáním?
Manželství
Jeden z páru dokončí studium
Změny související s prací jednoho z páru
Stěhování
Vztahová krize/ fáze separace
Profesní mobilita/ období prostorového rozdělení
Např. člen rodiny, který potřebuje dlouhodobou péči
(Okamžitě se zaměřit na uvedené body v průběhu rozhovoru)

Jak se Váš každodenní život zaměřený na práci a váš vztah změnil s ohledem na tuto
událost? Prosím popište vývoj.
V porovnání současnosti a dobou před: Mají domácí práce nyní stejný rozsah?
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S ohledem na to, řekl/a byste, že vy nebo váš/e partner/ka stráví celkově více času
domácími pracemi ve srovnání s vámi?
Byla vaše dělba práce jiná než dnes?
Jde o každodenní domácí práce, nákupy, vaření, úklid? A pokud jde o práce a opravy,
které se dělají čas od času. Jak to bylo tenkrát, když se ta událost stala?
Vrátili jste se brzy k normálnímu rozdělení práce brzy po této události?
Měl/a jste problémy zvyknout si na novou situaci?
Byly nějaké neshody ohledně rozdělení práce?
ZKONTROLOVAT KONFLIKTY
Máte vy a váš partner odlišné představy a přání?
Už jste o tom diskutovali?
Snažili jste se najít alternativu?
Je to, nebo byl trvalý problém?
Vyjednáváte?
A co důvěra v partnera a vztah?
Stalo se to v průběhu let? Vloudilo se časem?
Existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Má respondent související kompetence/ dovednosti?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy jako argument?
Má respondent zmínit určité události, jako klíčové faktory?
o (Je-li to nutné, zacházet do podrobností)

________________________________________________
FILTR: Je-li aplikováno neobvyklé rozdělení práce:
‐

Proč jste si rozdělili práci takovýmto způsobem? (Normy a strukturální omezení)
Jak vaši blízcí a známí reagují?
Překvapila vás jejich reakce?
Podpořil vás někdo v této situaci?

‐ Bylo pro vás (vašeho partnera) těžké zvyknout si na tuto situaci?
_________________________________________________

Stalo se něco (soukromé či pracovní události, co vás donutily přemýšlet nad změnou
rozdělení domácí práce? Kdo je zodpovědný za jaké úkoly a kdo má čas na konkrétní
úkoly? (Vzpomínáte si na dopad nebo na situaci?)

4. Plány a přání pro období po porodu
Pokud budeme mluvit o vás jako nastávajícím rodiči, mohu se vás zeptat, jak daleko jste vy a
váš partner/ka s přípravami na příchod dítěte?
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Kdo má jaké úkoly? (Kdo kupuje výbavičku, připravuje pokojíček apod.)?
ŽENA: Co bude s otcem? Bude si brát dovolenou během vaší mateřské dovolené? (V období
kolem porodu)
MUŽ: Budete si brát dovolenou v období kolem porodu?
Kdo o vás/partnerku a dítě bude pečovat v šestinedělí?
První měsíce po porodu.
Přemýšleli jste o tom, jak to bude po narození dítěte, jak budete organizovat každodenní
život s dítětem, nebo věci, které se změní – s ohledem na vaši práci?
Jak to bude s rodičovskou dovolenou? Kdo ji bude využívat a v jaké délce?
Počítáte s tím, že by vám nějaká osoba či instituce pomohla s tím, aby abyste oba
mohli pracovat stejně?
Už jste někdy diskutovali o možnosti rozdělit rodičovskou dovolenou?
______________________________________________________________
FILTR: Pokud matka nebo respondent si chce vzít rodičovskou dovolenou.
‐ Už jste mluvil/a se svým zaměstnavatelem ohledně svých plánů na čerpání
rodičovské dovolené?
‐ Jak na to reagoval? A váš partner, zabýval/a se touto otázkou již v práci?
KONEC FILTRU__________________________________________________

Máte nápady, nebo již konkrétní plány, jak budete organizovat péči o dítě?
Počítáte s tím, že vám bude někdo pomáhat? (nějaká osoba či instituce)
ŽENA: Dovedete si představit, že otec zůstává doma a stará se o dítě a domácnost?
MUŽ: Dovedete si představit, že zůstanete doma a budete se starat o dítě a domácnost?
Proč? Jak by to bylo? (Proč ne? Co by se muselo změnit?)

Pokud to budete chtít takhle udělat, co to znamená pro vaší profesní kariéru v blízké
budoucnosti?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno (stav plánování a priorit):
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Kdo bude čerpat rodičovskou dovolenou? V jaké délce?
Jaké očekáváte důsledky pro rozdělení práce.
Jak důležitý je rychlý návrat do práce?

Práce během prvních měsíců po narození dítěte
Přemýšleli jste někdy o tom, jak „být matkou“ („být otcem“) změní váš každodenní
pracovní život?
Plánujete práci po narození dítěte?
Už jste s partnerem/kou mluvili o tom, jak byste chtěli uspořádat každodenní pracovní
život?
A jaký byl výsledek?
Proč plánujete zrovna takto?
Specializace/Jednání/ Kompromisy/ Normy/ Genderové identity/ Důvěra
Existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Má respondent související kompetence/ dovednosti?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy jako argument?
o Jsou za určitých okolností a podmínek, důvod?
(V případě potřeby přímo odkazovat na události v rozhovoru)

Jak důležité jsou finanční aspekty? Je zvolený druh rozdělení domácí práce ekonomicky
nejpřijatelnější?
Důvěřujete svému partnerovi/-rce, že péči o dítě společně zvládnete? Je něco, čeho se
obáváte?
ZKONTROLOVAT důkazy:
Jaké jsou skutečné plány a nápady?
Jaké očekává pár změny v každodenním životě? Proč?
Představy týkající se péče o děti.
KONTROLA KONFLIKTY (citlivé!):
Máte vy a váš partner odlišné představy a přání?
Už jste o tom diskutovali?
Snažili jste se najít alternativu?
Vyjednáváte?
A co důvěra v partnera a vztah?

Plány a přání rok a půl po porodu(zajímají nás stejné věci, ale časově později)
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Jak rozsáhlé jsou vaše současné plány týkající se budoucnosti - práce a rodiny? Co budete
dělat za rok a půl po narození svého dítěte?
Dát pozor, zda v rozhovoru bylo uvedeno
Kdo bude na rodičovské dovolené?
Jak důležitý je rychlý návrat matky do práce? (osoby na rodič. dovolené)
Existují nějaké plány s ohledem na osoby a instituce, které umožňují rovnoměrné rozdělení práce?

Už jste někdy přemýšlela o péči o dítě?
Budete mít zajištěnou péči o dítě? (Pravidelně?)
A co domácí práce? Jak si představujete budoucí spolupráci s vaším partnerem/kou
týkající se práce v domácnosti poté, co se vaše dítě narodí? Například, kdo bude mít
na starosti každodenní věci, jako je praní prádla nebo nakupování? A do jaké míry?
Diskutovali jste o domácích pracích?
(Zásadní otázka: Proč je dělba práce, zejména rodičovská dovolená plánována tak jak je?)
Specializace/Jednání/ Kompromisy/ Normy/ Genderové identity/ Důvěra
Existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Má respondent související kompetence/ dovednosti?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy jako argument?
o Jsou za určitých okolností a podmínek, důvod?
(V případě potřeby přímo odkazovat na události v rozhovoru)

Jak důležité jsou finanční aspekty? Je zvolený druh rozdělení domácí práce ekonomicky
nejpřijatelnější?
‐
‐
‐

Důvěřujete svému partnerovi/-rce, že péči o dítě společně zvládnete? Je něco, čeho
se obáváte?
Jak to bude s vašimi koníčky (uvést příklad), plánujete, že je budete dělat dál?
ZKONTROLOVAT důkazy:
Jaké jsou skutečné plány a nápady?
KONTROLA KONFLIKTY (citlivé!):
Máte vy a váš partner odlišné představy a přání?
Už jste o tom diskutovali?
Snažili jste se najít alternativu?
Vyjednáváte?
A co důvěra v partnera a vztah?

Dlouhodobé plány po rodičovské dovolené
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- A když se podíváte dále do budoucna? Říkal/a jste, že plánujete být na rodičovské dovolené
zhruba XXX roky.
Co očekáváte po skončení rodičovské dovolené? Jaké máte představy a plány pro vaši rodinu
a práci pro toto období?
Myslíte si, že váš/e partner/ka souhlasí s vašimi názory? Už jste někdy o tom mluvili?

o
o
o
o
o

Profesní rozvoj matky a otce
Plánování rodiny (a další děti?)
Další z rodinných plánů, například dům, stěhování, atd.
A co vaše koníčky?
Kdo bude pečovat o vaše dítě (nějaká osoba či instituce? V jakém věku dítěte?
Specializace/Jednání/ Kompromisy/ Normy/ Genderové identity/ Důvěra
‐
Odráží respondentova otázka budoucí rozdělení práce?
Existují příklady nebo vzory v kruhu přátel? Odstrašující příklady?
Má respondent související kompetence/ dovednosti?
Odkazuje respondent na genderové stereotypy jako argument?
o Jsou za určitých okolností a podmínek, důvod?
(V případě potřeby přímo odkazovat na události v rozhovoru)

Jak důležité jsou finanční aspekty? Je zvolený druh rozdělení domácí práce ekonomicky
nejpřijatelnější?
Mátě nějaké obavy?
‐

Myslíte si, že zvládnete péči o dítě?
ZKONTROLOVAT důkazy:
Jaké jsou skutečné plány a nápady?
KONTROLA KONFLIKTY (citlivé!):
Máte vy a váš partner odlišné představy a přání?
Už jste o tom diskutovali?
Snažili jste se najít alternativu?
Vyjednáváte?
A co důvěra v partnera a vztah?
‐

Existují další aspekty, které se vás dotýkají a týkají se této problematiky, a které jsme
ještě neprobrali?
DOPLNIT ARCH SE SHRNUJÍCÍMI INFORMACEMI!
Znáte jiné páry v okruhu vašich známých, kteří také očekávají potomka a mohou souhlasit s účastí v našem
výzkumu? Nebo se jich zeptáte, zda je smíme kontaktovat?
ZKONTROLOVAT:
Zda pár čeká první dítě
Zda jsou oba partneři zaměstnaní
Zda žijí společně

Chtěla bych se Vás zeptat, zda souhlasíte s druhým rozhovorem, který proběhne rok a půl po porodu?
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Příloha č. 2 (Souhrnné informace o informátorovi)
Shrnující údaje (zakroužkujte nebo doplňte)
1. Identifikační číslo [zvoleno tazatelem]

ID: ______________________________

Výzkumník: ______________________________
Datum a místo rozhovoru:

______________________________

Délka zvukového záznamu rozhovoru (v minutách): _______________Minuty pro
přepis:__________

2. Kontakt (adresa a telefonní číslo) :
Jméno ___________________________________________
Ulice/ číslo popisné________________________________PSČ/ město
________________________
Tel.:_________________________________E-mail (pokud
používá):__________________________

3. Prosím, řekněte mi váš rok narození: ____________________

→ Věk:

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) Základní škola

b)Střední (bez maturity)

c) Střední (s maturitou)

d) Vysoká škola (odborná/bakalářská/magisterská/doktorská)

5. Jaký je váš pracovní úvazek? Jde o délku sjednané pracovní doby.
a) Plný úvazek

b) Částečný úvazek

c) Krátkodobá/ přechodná pracovní smlouva

d) Osoba samostatně výdělečně činná
→ Pracovní smlouva na dobu a) určitou _________________(specifikovat délku)_b)
neurčitou

6. Jaké profesní zaměření jste vystudoval/a_____________________________________
Jaké je vaše současné
zaměstnání?_________________________________________________
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7. Mohl/a byste mi, prosím, zhruba říct, jaký je váš měsíční čistý výdělek?
Započtěte nejen Váš průměrný čistý plat, ale máte-li, tak i příjem z podnikatelské činnosti a
vedlejších výdělečných činností nebo z majetku (vedlejší pracovní úvazky, vedlejší
podnikání, příjmy z pronájmu, akcií atp.) i případné sociální dávky (dávky v nezaměstnanosti,
dávky v mateřství, důchody atd.). (Pokud je žena již na MD, ptát se na průměrný měsíční
čistý výdělek před nástupem na MD!!!)
(Pokud informátor nechce odpovědět, předložit kartu, ať se zařadí do kategorie. Rozlišit
příjmy z pronájmu – vlastní výdělečná činnost.)
_________________________________________________Kč
8. Jaký je váš rodinný stav?
a) ženatý/vdaná
svobodný/á

b) rozvedený/á

c) ovdovělý/á

d)

Od kdy bydlíte spolu? ______________________________ (stačí rok)
Jiné:____________________________________________________________

9. Jaký je předpokládaný termín porodu?__________________________________
→ Vypočítat, kdy bude dítěti rok a půl:

10. Je ještě něco jiného, co bychom měli znát a co bychom měli považovat za důležité s
ohledem na vaši aktuální životní situaci? (Získat detailní popis diferencovaného obrazu
životní situace)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

11. Typ bydlení + velikost
-a) Byt ______________________b) Dům ________________________→c) Zahrada
___________

12. Další poznámky (o způsobu kontaktování, průběhu rozhovoru atd. ):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Příloha č. 3 (Informovaný souhlas)

SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
veřejná výzkumná instituce
Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: socmail@soc.cas.cz, www.soc.cas.cz

Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru
zaznamenaného pro výzkumný projekt TRANSPARENT http://www.transparent-project.com, jež je
mezinárodní projekt srovnávající dopady rodičovství na každodenní život.
Rozhovor bude dále využit pro diplomovou práci Bc. Růženy Stuchlé.
Kontakt: ruzena.stuchla@seznam.cz; tel: 723 834 251
V případě jakýchkoliv dotazů můžete též kontaktovat odpovědnou vedoucí projektu:
Mgr. Olgu Nešporovou, Ph.D.;
Kontakt: olga.nesporova@vupsv.cz; tel: 257 711 412
Charakter poznatků, které nás zajímají, nevyžaduje, abychom v rámci analýzy a publikace jejich
výsledků pracovali s Vaším jménem. Poskytnuté informace budou prezentovány anonymně bez
spojení s Vaším jménem.

Já,………………………………………… jsem dne ……………………. poskytl/a rozhovor pro účely
výše uvedeného výzkumného projektu a pro účely výzkumné činnosti řešitelů tohoto projektu, která
může na projekt navazovat.
Poskytnuté informace smí být zaznamenány na diktafon (nahrávka bude sloužit výhradně pro interní
potřeby badatelského týmu, nebude nikde prezentována).

Datum, podpis:
………………………………………………………………………...
Datum, podpis výzkumníka:
………………………………………………………………………...

MNOHOKRÁT VÁM DĚKUJEME ZA POSKYTNUTÝ ROZHOVOR
A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU ZHRUBA ZA DVA ROKY.
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