
Přílohy

Příloha č. 1: Informovaný souhlas (opatření výzkumu)

Byl/a jsem informován/a, že účelem bakalářské práce Ivety Abrahámové je výzkum 
Slaďování práce a péče rodiči s dětmi do tří let věku. Jsem obeznámena s tím, že tento 
rozhovor bude nahráván a výsledná nahrávka může obsahovat citlivá data, která by mohla 
identifikovat moji osobu. S tím je mi zároveň známo, že mé jméno a další data spojená s mou 
osobou budou v práci uvedeny pouze v anonymizované podobě. Také vím, že mohu rozhovor 
z jakéhokoliv důvodu přerušit a tento souhlas vzít nazpět. Uvědomuji si, že na požádání mohu 
od Ivety Abrahámové obdržet přepsaný rozhovor k autorizaci či výsledný text v elektronické 
podobě ke komentáři. Se všemi těmito podmínkami dobrovolně souhlasím.

Datum:
Jméno výzkumníka: Jméno informátora:
Podpis výzkumníka: Podpis informátora:

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru (opatření výzkumu)

Úvodní otázka
1. Jak jste spokojena se situací, kdy se snažíte zastávat jak roli pečovatelky, tak 

roli živitelky?

Identifikace
1. Řekněte mi něco o Vaší rodině. Jak byste ji popsala?

a. Jaký je Váš rodinný stav? 

b. Z kolika členů se skládá Vaše rodina? Žijete s otcem dítěte?

c. Jaký je věk všech členů Vaší rodiny?

2. Jaká jsou Vaše podmínky bydlení? 

a. Žijete v domě či v bytě?

i. jednogenerační či více 

b. Jste vlastníkem, nebo nájemníkem?

c. Potýkáte se s nějakými problémy ohledně bydlení? (sousedi, majitel, 
hypotéka, atd.)

Socioekonomická situace
1. V jakém věku dítěte jste začala pracovat?



2. Popište mi Vaší ekonomickou aktivitu a její průběh od porodu Vašeho dítěte?

a. Profese / pracovní pozice / pracovní poměr / pracovní doba / pracovní 
úvazek-plný, částečný / stlačený pracovní týden

b. Došlo k nějaké pracovní změně od porodu Vašeho dítěte? 

3. Popište ekonomickou aktivitu Vašeho partnera?

a. Profese / pracovní pozice / pracovní poměr / pracovní doba / pracovní 
úvazek-plný, částečný / stlačený pracovní týden

b. Došlo k nějaké pracovní změně partnera od porodu Vašeho dítěte?

4. Jak jste spokojená s pracovní situací? 

a. Jak byste si svoji ideální pracovní situaci představovala?

5. Potýkáte se ještě s nějakými jinými problémy, které se týkají ekonomické 
situace Vaší rodiny? 

a. nezaměstnanost v rodině, hypotéka, nevycházení s penězi, ale na dávky 
nestačí, apod.

Rodičovská dovolená
1. Kolikaletou rodičovskou dovolenou jste si zvolila na konci Vaší mateřství? 

a. Proč jste si zvolila právě tuto variantu? 

b. Vyhovuje Vám tato varianta?

2. Využíváte/využila jste možnost změnit si výši rodičovského příspěvku?

3. Využívá/využil rodičovskou dovolenou či mateřskou dovolenou Váš partner? 

Služby péče o rodinu
1. Jak jste vyřešila péči o dítě? 

a. Navštěvuje dítě nějaké formální zařízení denní péče o děti, nebo se mu 
dostává jiné alternativní formy péče?

b. Proč jste zvolila právě tuto konkrétní formu?

c. Jak vypadá náhradní péče o Vaše dítě?

i. Kolikrát do týdne a na kolik hodin

d. Jak jste spokojená se zařízením, které navštěvuje Vaše dítě? 

2. Setkala jste se při hledání služeb péče s nějakými problémy?

3. Jak nahlížíte na celkovou nabídku a dostupnost služeb péče pro děti do tří let v 



ČR?

a. Co byste změnila na službách denní péče pro děti do věku tří let v ČR?

i. Dostupnost / kvalita / hygienické podmínky apod.

Dělba práce v domácnosti
1. Popište Váš normální den, když jdete do práce a Vaši normální denní péči o 

dítě

2. Popište Váš normální den, kdy trávíte čas společně jako rodina

3. Jak u Vás vypadá dělba práce v domácnosti?

a. Existují ve Vaší domácnosti práce, které děláte výhradně jen vy nebo Váš 
partner?

b. Jak jste spokojená s Vaší dělbou prací v domácnosti? Jestli ne, jak byste si 
ji ideálně představovala?

Podpora státu
1. Jak se díváte na podporu státu, jež je věnovaná zaměstnaným matkám s dětmi 

do tří let? 

a. Co byste změnila? 

i. finanční podpora / podpora na trhu práce / podpora služeb denní péče 
pro děti do tří let

Podpora zaměstnavatelů
1. Myslíte si, že se Váš zaměstnavatel je vstřícný k matkám s dětmi do tří let, 

které se snaží zapojit zpět do práce?

2. Jak podporuje Váš zaměstnavatel matky, jako jste vy, které se snaží sladit práci 
s péčí?

a. Jaká opatření mu k tomu slouží?

i. flexibilní pracovní doba / částečný úvazek / stlačený týden / práce 
z domova / podpora pečovatelských služeb / finanční zvýhodnění, 
stlačený týden,…

b. Využíváte i Vy sama nějaká opatření, kterými pomáhá Váš zaměstnavatel 
sladit ženám jejich pracovní a pečovatelskou roli? 

i. flexibilní pracovní doba, částečný úvazek, stlačený týden, práce 
z domova, podpora pečovatelských služeb, finanční zvýhodnění,…) 

Podpora rodiny
1. Pomáhá Vám někdo z blízké rodiny skloubit Vaši činnost v zaměstnání a v 



rodině?

a. Kdo Vám nejvíce vypomáhá a jakým způsobem?

2. Podporuje Vás i někdo jiný, o kom zde nebylo zatím řečeno? 

a. Kdo a čím?

Postoj matek ke slaďování
1. Jaký je Váš názor na to, aby ženám bylo umožněno být ekonomicky aktivní i 

přes jejich roli matky pečovatelky?

2. Co si myslíte o službách denní péče o děti? 

a. Mohou dětem prospívat?

3. Jak jste spokojená s časem, který věnujete výhradně Vašemu dítěti? 

4. Jak jste spokojená s časem, který trávíte společně jako rodina?

Postoj společnosti na matky
1. Setkala jste se či se i nyní setkáváte s ohlasy okolí na Vaše rozhodnutí být 

ekonomicky aktivní s dítětem mladším tří let? 

a. V jakém směru jsou tyto ohlasy? 

Strategie
1. Proč jste si zvolila strategii, ve které se pokoušíte spojit péči o dítě se 

zaměstnáním?

a. Co Vás k tomu vedlo?

2. S jakými dalšími problémy, které ještě nebyly řečeny, se setkáváte či jste se 
setkávala při harmonizaci zaměstnání a péči o dítě?

3. Kdyby záleželo čistě jen na Vás, snažila byste se o kombinaci zaměstnání a 
péče s dítětem ve věku do tří let, nebo raději byste byla s dítětem na rodičovské 
dovolené?

Identifikace 2
1. Jaká je velikost Vašeho bydliště? (vesnice, město)

2. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhla Vy a Váš partner?

3. Pobírá Vaše rodina nějaké sociální dávky?

4. Jaký je přibližný rodinný měsíční příjem Vaší rodiny (i s dávkami)? (méně než 
10 000, 10 000 – 20 000, 20 000 – 30 000, 30 000 – 40 000, 40 000 – 50 000, 
50 000 a více)




