
Příloha č. 1 

Otázky do polostrukturovaného rozhovoru 

 

Mám pro Tebe připravených pár otázek. Jestli Ti nějaká bude nepříjemná, nemusíš na ní 

odpovídat. Nemusíš odpovídat pak už vůbec a rozhovor můžem ukončit, bude-li Ti to 

nepříjemné.  

 

Potřebuju realizovat výzkum mojí Diplomový práce, kterou píšu. Je hodně o vztazích. Otázky, 

na který se Tě budu ptát, nemají nic společnýho s tím, co řešíme tady v KLÍDKU. Teď jsem 

studentka a Ty můj respondent/ka a cílem mých otázek k Tobě je získat informace, který  mi 

odpoví na otázky ve výzkumu a můžou být přínosný třeba pro další lidi v sociální práci.  

 

Budu se ptát hlavně na to, jak prožíváš partnerský vztahy, jaký máš očekávání od Tvého 

partnera, co ve vztazích hledáš a potřebuješ.  

 

Otázky na partnerský vztah 

 

1. Jsi teď nebo byl/a jsi někdy v nějakém vztahu? (A jestli ano, tak jaké to je? Nebo 

jaké to bylo – být ve vztahu?)  

2. Co vlastně očekáváš od partnerského vztahu? 

3. Podle čeho si partnera vybíráš? (Máš nějaký speciální „kritéria“?) 

4. Jak si představuješ spokojený partnerský vztah? (Jaké vlastnosti by měl mít Tvůj 

partner, jak by se měl k Tobě chovat atd.) 

5. Co by měl být podle Tebe důvod k rozchodu? (Co bys určitě nepřekousl/a a co ještě 

ano?) 

6. A už ses někdy rozešel/a? Jak jsi to prožíval/a?  

7. A co konflikty, hádky? Jak je řešíš?   

 

 

 

Otázky na rodinu 

 

1. Co si myslíš o svých rodičích? (Máš je rád?) 

2. Je něco, co bys svým rodičům vytkl/a a naopak něco za co bys je pochválil/a?  



3. Víš něco o tom, jak byli vychovávaný oni?  

4. Představ si, že bys byl sám/a rodičem. Co bys udělala jinak než Tvoji rodiče?  

5. Co si myslíš o tvrzení, že si vybíráme partnera podobného jako je naše matka nebo 

otec? 

6. Je nějaké období v minulosti nebo zkušenost, kterou bys nechtěl/a už nikdy vrátit? 

(Jak myslíš, že Tě to ovlivnilo?)  

7. Myslíš si, že Tvoji rodiče nějak mohli ovlivnit to, koho si hledáš do vztahu a kdo se Ti 

líbí? (Jestli ano, tak jak?) 

 


