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Otevírací otázka: Vyprávěj mi, jak se odvíjel tvůj život od doby, kdy jsi zjistila, že jsi těhotná.  

 

První reakce na těhotenství 

 Jak jsi reagovala na své těhotenství? Co všechno jsi zvažovala? Měla jsi obavy? 

 Jak reagovali na tvé těhotenství lidé okolo (partner, rodina, přátelé, známí)? 

 Jakým způsobem se díky těhotenství změnil tvůj život? 

 Pokud dítě chtěla: Proč ho chtěla? Zvažovala pro a proti? Přemýšlela, jak bys to 

udělala se školou?  

 Plánování a motivace pro to mít děti takto poměrně brzy: Proč jste plánovali dítě brzy? 

Co vás motivovalo? Neměla jsi obavu z toho, jak to půjde sladit se studiem? Co na to 

partner? V jakém je postavení? 

 

Strategie, které volí, aby mateřství zvládaly 

 Jak zvládáš mateřství? 

 Jak vypadá tvoje situace se studiem na VŠ? 

 Zvládáš kombinovat studium a mateřství? Jakým způsobem? Jak k tomu přistupují ve 

škole? 

 Co jsou největší překážky mateřství při studiu? 

 Jaké jsou výhody mateřství při studiu? 

 Mateřství studentek a nastavení sociálního systému (zařízení péče o děti, systém 

mateřské, rodičovských příspěvků a a jiných dávek) – jak tento systém hodnotí, co jim 

vyhovuje, co ne. 

 Kombinaci studia a rodičovství – Jaké jsou problémy ze strany nastavení systému? Co 

si myslíš, že by ti pomohlo? Co si myslíš o kombinaci práce a mateřství – tj. jak 

hodnotíš podmínky v ČR? 

 Výhledy a plány do budoucna 

 

Role rodiny, ekonomické zázemí 

 Jaký je tvůj vztah s partnerem, když máte dítě? Pracuje či studuje? 

 Jak se chová k dítěti, jak se zapojuje do výchovy? 



 Jaký je postoj rodiny k tomu, že máš dítě? 

 Jak jste na tom finančně, když máte dítě? 

 

Zpětná reflexe  

 Jak zpětně hodnotíš to, že už máš dítě? 

 Jaká ti to přineslo pozivita? 

 Jaká ti to přinesla negativa? 

 Myslíš si, že je výhoda nebo nevýhoda mít dítě při studiu? 

 


