11 PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Návod k rozhovorům
Vysvětlení důvodu rozhovoru, účel rozhovoru, délka, nahrávání, anonymita
Rozhovor proveden
•
•
•

datum:
čas:
místo:

Informace o respondentce
Ve kterém roce jste se stala samoživitelkou?
Ve kterém roce jste se pokoušela vrátit na trh práce?
Po jaké době se Vám podařilo vrátit se na trh práce?
Kolik jste v v té době měla dětí a jak staré?

Zaměstnání
Byl v té době pro Vás problém najít si zaměstnání?
Jak dlouho jste si práci hledala?
Byla jste v práci spokojená?
Co bylo největší překážkou pro nalezení práce?
Bylo obtížné sladit práci a péči o děti?
Vycházel Vám zaměstnavatel vstříc?
Byl ve Vaší práci problém, že máte malé dítě/děti?
Co bylo největším problémem?

Vzdělávání dítěte
Kde byly Vaše děti v době, kdy jste chodila do práce?
Byl problém sehnat místo ve školce nebo jeslích atd.?
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Byly tyto zařízení poblíž Vašeho domova nebo práce? Nebo bylo časově obtížné děti
odvést do školky a stihnout práci?
Byl v tomto ohledu nějaký problém? S dopravou? Nebo časově?
Co když bylo dítě nemocné? Kdo se o něj staral? Byl to problém v zaměstnání?

Volnočasové aktivity pro dítě
Chodily děti do nějakých kroužků?
Byla možnost, aby do nějakých chodily?
Pokud ne, stačila doba, kterou mohly trávit ve školce, na Vaši pracovní dobu?

Finanční situace
Dala se Vaše situace zvládnout finančně?
Stačil Vám k obživě výdělek z Vašeho zaměstnání?
Nebo Vám někdo pomáhal?
Co bylo největší finanční břemeno?
Pomohl v tomto ohledu nějak stát?

Bydlení
Bydleli jste sami?
Bydlení bylo Vaše nebo jste museli platit nájem?
Dala se zvládnout péče o děti, práce a ještě práce v domácnosti? Pomáhal Vám
někdo?

Pokud byste měla říct největší problém pro Vás v této době, který by to byl?
Kdo byl pro Vás největší oporou? Kdo Vám nejvíce pomáhal?
Napadá Vás ještě něco, co byste chtěla dodat, na co jsem se nezeptala?
Poděkování
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