Seznam příloh:
Příloha 1: Informovaný souhlas s rozhovorem a zpracováním osobních údajů
Příloha 2: Scénář polostrukturovaného rozhovoru I.
Příloha 3: Scénář polostrukturovaného rozhovoru II. (pro Ph.D.)

61

Příloha 1: Informovaný souhlas s rozhovorem a zpracováním osobních
údajů
Název projektu: Životní strategie žen ve vědě
Kontaktní informace: Hana Novotná, hankanovotna@centrum.cz
Podmínky účasti na výzkumu a zpracování osobních údajů:
Účast na výzkumu zahrnuje poskytnutí přibližně hodinového rozhovoru o minulém a
součaném nastavení vědy a možností žen v ní. Rozhovor bude zaznamenán na nahrávací
zařízení a následně bude přepsán do písemné formy. Po přepisu bude nahrávka rozhovoru
smazána. Účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Během rozhovoru může respondentka
kdykoliv odmítnout odpovídat na otázky, na které nechce odpovědět a má právo rozhovor
kdykoliv ukončit.
Výzkumnice se zavazuje, že pořízená nahrávka bude důvěrná a bude přepsána tak, aby
neobsahovala žádné osobní údaje, které by mohly zpětně identifikovat respondentku nebo
další osoby. Respondentka má právo vyžádat si hotový přepis rozhovoru i finální výzkumnou
zprávu. V případě připomínek ke zpracování osobních údajů je výzkumnice povinna podat
respondentce vysvětlení nebo odstranit/ upravit připomínkovanou část.

Souhlas:
Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru. ANO
Přeji si být informována o výsledcích výzkumu. ANO

NE

V Praze dne:
Jméno výzkumnice: …........................................................ Podpis:
Jméno respondentky: …....................................................... Podpis:
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NE

Příloha 2: Scénář polostrukturovaného rozhovoru I.
Představení projektu a výzkumného záměru.
Informovaný souhlas s rozhovorem a zpracováním osobních údajů.

Začátek vědecké kariéry
Rozhodnutí pro vědeckou kariéru?
1.1.Vzpomínáte si, jak jste se rozhodla pro vědeckou kariéru? Kdy to bylo? Prosím
vyprávějte mi o tom.
Jaký byl Váš začátek kariéry?
2.1. Vzpomínáte si, na období kolem svého nástupu do…? Jak jste jej prožívala?
Vyprávějte prosím o svojí situaci při nástupu k vědecké kariéře. Co jste tehdy
prožívala?
3.1. Jak jste prožívala svoji práci?
3.2. Vybavíte si, jakým způsobem tehdy probíhala vědecká práce? Co se po Vás chtělo?
3.3. Měla jste plány i soukromém životě?

Mateřství
Jak jste tehdy uvažovala o mateřství?
4.1. Vzpomínáte si, jak se tehdy společnost stavěla k mateřství?
4.2. Bylo normou mít děti? Jak se společnost dívala na bezdětné ženy?
4.3. Chtěla jste mít děti?
Co jste prožívala při těhotenství?
5.1. Mohla jste v průběhu těhotenství dále bádat? Omezovalo Vás nějak?
5.2. Byly nějaké úkoly/ pokusy/ akce, kterých jste se jako těhotná nemohla účastnit? Jak jste
to prožívala?
5.3. Obávala jste se, že mateřství poškodí/zpomalí Vaší kariéru?
Co jste prožívala po narození dítěte?
6.1. Jak dlouho jste byla s dítětem doma? Plánovala jste být doma tak dlouho?
6.2. Jak dobu na mateřské vnímalo Vaše okolí?
6.3. Měla jste obavy z návratu do práce?
6.4. Snažila jste se „držet v obraze“? Sledovala jste pokrok v oblasti Vašeho zájmu?
Vzpomínáte si, co jste prožívala při návratu do práce?
7.1. Můžete si prosím vybavit, jaký byl Váš návrat do práce? Podařilo se Vám navázat?
7.2. Jak se Vám dařilo sladit péči o dítě/děti s prací? Jaké jste prožívala nesnáze? Jak jste
situace řešila?
7.3. Pomáhal Vám někdo?

Současnost a reflexe
Jak vnímáte svoji situaci nyní?
8.1. Přemýšlela jste někdy, že byste něco na své kariéře změnila?
8.2. Myslíte si, že se rodičovství podepsalo na Vaší kariéře? Že by teď bylo něco jinak, kdyby
jste neměla rodinu?
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8.3. Myslíte si, že jste zvládla jak roli matky, tak roli vědkyně?
Jak vnímáte současnou situaci žen ve vědě?
9.1. Vnímáte nějaké změny v nastavení vědecké práce? Jaké? Čeho se týkají?
9.2. Co to znamená pro vědkyně, které by teď chtěly zakládat rodinu? Bylo to dříve jinak?
Jaké vnímáte problémy?
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Příloha 3: Scénář polostrukturovaného rozhovoru II. (pro Ph.D.)
Představení projektu a výzkumného záměru.
Informovaný souhlas s rozhovorem a zpracováním osobních údajů.

Rozhodnutí pro vědeckou kariéru
1.1.Vzpomínáte si, jak jste se rozhodla pro vědeckou kariéru? Kdy to bylo? Prosím
vyprávějte mi o tom.
Jaký byl Váš začátek kariéry?
2.1. Vzpomínáte si, na období kolem svého nástupu do…? Jak jste jej prožívala?
Vyprávějte prosím o svojí situaci. Co prožíváte?
3.1. Jak prožíváte svoji práci?
3.2. Jakým způsobem teď probíhá vědecká práce? Co se po Vás chce? Popište mi prosím Vaší
pracovní náplň a výsledky.
3.3.Myslíte si, že způsob vědecké práce prošel nějakými změnami?
3.3. Máte plány i soukromém životě?

Mateřství
Jak nyní uvažovažujete o mateřství?
4.1. Myslíte si, že je možné být zároveň vědkyní i matkou? Proč to bylo možné dřív?
4.2. Plánujete mít děti? Proč? (Ne: Co vám brání?)
4.3. Myslíte si, že během mateřství budete moci dále bádat? Jak Vás omezí?
4.4. Je už teď něco, u čeho víte, že se toho nebudete moci jako matka/těhodná účastnit?
4.5. Obáváte se, že mateřství poškodí/zpomalí Vaší kariéru?
4.6. Jak dlouho si myslíte, že budete s dítětem doma? Proč zrovna takovou dobu?

Reflexe
Jak vnímáte současnou situaci žen ve vědě?
9.1. Vnímáte nějaké změny v nastavení vědecké práce? Jaké? Čeho se týkají?
9.2. Co to znamená pro vědkyně, které by teď chtěly zakládat rodinu? Bylo to dříve jinak?
Jaké vnímáte problémy?
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