
 

Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s příslušnicemi sandwichové generace. 

 

Scénář rozhovoru 

(Částečně strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, respondentkám bude ponechán prostor 

pro popsání svého života a svých problémů.) 

Představení tazatele, seznámení s účelem rozhovoru, podepsání informovaného 

souhlasu. Krátké představení bakalářské práce a jejích cílů, seznámení se 

strukturou rozhovoru a s okruhy otázek. 

 

1. Informace o rodině respondentky 

a. Jaký je Váš momentální rodinný stav? (zjištění rodinného stavu a 

jeho vývoje, tzn. jestli je respondentka vdaná, žije s partnerem, 

jestli byla vdaná v minulosti apod.) 

b. Kolik máte dětí a kolik jim je let? 

c. Jak staří jsou vaši rodiče? Případně máte nějaké další členy rodiny 

staršího věku (teta, strýc, prarodiče)? 

 

2. Jak vypadá rodinný život respondentky, jak pečuje o děti a rodiče 

a. Popište mi prosím, jak vypadá váš každodenní, běžný život. 

b. Jak velkou péči vyžadují Vaše děti a kolik času Vám tato péče 

zhruba zabere? 

c. Jak velkou péči vyžadují Vaše rodiče (jiní starší rodinní 

příslušníci) a kolik času Vám tato péče zabere? 

d. Došlo někdy k mimořádným situacím, kdy byla péče o tyto členy 

rodiny zvlášť náročná? (nemoc, úraz atd.) Jak jste tuto situaci 

zvládala? Dochází k takovým situacím často? 

e. Existuje někdo kdo Vám s péčí o děti/rodiče pomáhá? 

f. Myslíte, že to, že jste žena, Vás předurčuje k péči o blízké? 

g. Jaké důvody Vás vedou k péči o rodiče? (povinnost, láska apod.) 

h. Co považujete za největší problémy či překážky při pečování o své 

blízké? (čas, zaměstnání, ekonomická situace apod.) 
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3. Využívání státní pomoci a pomocných zařízení a informovanost o 

dostupnosti služeb 

a. Pobíráte nějaké dávky od státu? Víte, na jaké dávky máte nárok? 

b. Využíváte jiných sociálních služeb nebo zařízení? Víte o nějakých? 

c. Využíváte služeb mateřských školek? Stačí Vám tyto služby? 

d. Byla byste ochotná využít (i do budoucna) sociální zařízení 

pečující o seniory? 

e. Máte pocit, že potřebujete další státní pomoc? (jakou?) 

 

4. Pracovní podmínky, příležitosti a ekonomická stránka života 

a. Jste momentálně zaměstnaná? Máte v rodině nějaký další příjem, 

např. od manžela? 

b. Vyhovuje Vám pracovní doba? Jaká je vaše časová situace? Máte 

kromě práce a péče o rodinu nějaký volný čas? 

c. Uvítala byste práci na částečný úvazek/zkrácenou pracovní dobu? 

d. Jak se Váš zaměstnavatel staví k mimořádným rodinným situacím? 

e. Přijde Vám nabídka práce ve Vašem okolí dostatečná? Myslíte, že 

byste byla schopná najít jinou práci? 

 

5. Prostor pro vlastní poznámky respondentky 

a. Je něco na co jsem se Vás v rozhovoru nezeptala a pokládáte to za 

důležité, rády byste se o tom zmínila? 

 

Poděkování, nabídka seznámení s výsledky výzkumu a finální verzí práce. 

Rozloučení. 


