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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. (Design rozhovoru) 

1. Nemoc a aktuální stav 

V první řadě bych se chtěla zeptat, jak je to dlouho, co jste se o nemoci dozvěděla a zda se 

stále léčíte. 

Dát si pozor, aby bylo v rozhovoru: Délka trvání nemoci, Léčba 

- Jak je to dlouho, co jste se o nemoci dozvěděla? 

- Léčíte se stále s vaší nemocí? 

 

2. Vztahy a situace v rodině a s partnerem 

Nyní mě bude zajímat, jaké byly ve vaší rodině vztahy, jaký byl vztah s partnerem a jak se 

tyto vztahy proměnily po tom, co jste se dozvěděla o své nemoci. 

Dát si pozor, aby bylo v rozhovoru: Přijetí nemoci ze strany rodiny , Proměna vztahu s partnerem 

 

- Máte přítele nebo manžela?  

- Pokud má respondentka partnera:    Jaký byl vztah s vaším přítelem/manželem? 

                                                          Co se změnilo po tom, co jste onemocněla?  

                                                          Jaký je vztah v současnosti? 

          (Musela jste podstoupit ablaci prsu? Jak si po 

ablaci prsu připadáte před svým partnerem?) 

- Pokud respondentka nemá partnera: Měla jste partnera v době, kdy jste onemocněla?                                                                                   

Máte obavy, že si kvůli své nemoci budete hůře hledat partnera? 

- Jak si myslíte, že vaši nemoc přijala vaše širší rodina? (Tady mám na mysli Vaše 

rodiče, sourozence, prarodiče a podobně). Jak se vás snaží podporovat? 

 

3. Rodičovství  a mateřství 

Nyní vám položím několik otázek, které se budou týkat rodiny a mateřství. Otázky budou 

zaměřené a to, jak zvládáte péči o děti a co se změnilo po tom, co jste onemocněla. 

Dát si pozor, aby bylo v rozhovoru: Péče o děti, Léčba a rodičovství, Hlavní problémy, Pomoc v péči o děti, Partner a 

výchova dětí, Vnímání nemoci dětmi 

 

- Jaké to pro Vás je, léčit se s touto nemocí a zároveň se starat o děti? 

- Jak zvládáte/zvládala jste péči o děti během léčby? 

- Co Vám v péči o děti dělá největší problém? 

- Kdo se Vám snaží nejvíce pomáhat? 
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- Zapojuje se Váš partner do výchovy dětí více, než když jste onemocněla? 

- Jak Vaše děti vnímají a přijímají Vaši nemoc? 

 

4. Zaměstnanost a finanční zabezpečení 

Budu Vám pokládat otázky, které se týkají Vaší práce, důchodu a celkových změn ve Vašem 

finančním zabezpečení. 

Dát si pozor, aby bylo v rozhovoru: Současné zaměstnání, Možnost přivýdělku, Důchod, Situace finančního zabezpečení, 

Finanční podpora , Největší problém ve finančním zabezpečení 

 

- Byla jste zaměstnána v době, kdy jste onemocněla? Jaká byla Vaše profese? 

- Máte v současné době nějaké zaměstnání? 

Pokud nepracujete a předtím jste pracovala, tak jaké to pro vás bylo opustit vaše 

zaměstnání?  

- Pokud ne, tak máte alespoň možnost nějakého přivýdělku? 

- Pobírala jste nějaký důchod? Jak dlouho? Pobíráte v současné době nějaký důchod? 

- Jaké byste řekla, že je v současné době Vaše finanční zabezpečení? 

- Kdo Vám nejvíce pomáhá s finanční podporou? 

- Stala jste se nyní finančně více závislá na svém partnerovi? 

- Jaký je podle Vás největší problém ve finančním zabezpečování Vás jako takto 

nemocné ženy? 

 

 

5. Hlavní problémy 

 

Ptala jsem se Vás, jaké změny nastaly v oblasti partnerského života, v oblasti rodičovství a 

finančním zabezpečování a nyní bych byla ráda, kdybyste mi posoudila, jaká z těchto oblastí 

byla a je ve Vaší situaci nejproblematičtější. 

- V jakém ze třech oblastí, které se týkají Vašeho života (partnerství, rodičovství a 

finanční zabezpečení) spatřujete nejvíce problémů pro Váš život s nemocí? 
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Příloha č. 2. (Informovaný souhlas) 

   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Týkající se diplomové práce na téma: „Rakovina prsu u mladých žen“.  

Žádám Vás o souhlas s pořizováním audio nahrávky rozhovoru pro výzkumný projekt v rámci 

empirické části diplomové práce.  

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým 

otázkám a zajištění bezpečí probandů. Důraz je kladen na:  

 

(1) Anonymitu respondentek – v přepisech rozhovorů budou odstraněny (i potenciálně) 

identifikující údaje.  

(2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu (s tím, 

že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já).  

(3) Jako respondentka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné aktivity.  
 

 

Já,………………………………………… jsem dne ……..………………. poskytl/a rozhovor pro účely 

výše uvedeného výzkumného projektu a pro účely výzkumné činnosti řešitelů tohoto 

projektu, která může na projekt navazovat. 

 

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu s 

Vaší účastí ve výzkumu.  

 

Jana Rožánková Podpis: …………………… 

 

 

V ……………………… dne ……………………… Podpis: ……………………… 

 


