9 Přílohy
Příloha A: Základní seznam otázek pro rozhovory
Základní otázky:


Kolik je Vám let?



Jakým způsobem jste se stala matkou samoživitelkou? Co k tomu vedlo?



Kolik máte dětí ve vlastní péči a kolik jim je let?



Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?



Jakým způsobem jste momentálně ekonomicky aktivní?



Jak velká je obec, ve které bydlíte?

Jaká je skladba finančních příjmů Vaší rodiny (mzda, sociální dávky, výživné na
děti atd.)? Jak byste popsala svoji finanční situaci? Ocitla jste se někdy v situaci,
kdy jste měla výrazné finanční problémy?
Podporuje Vás nějakým způsobem Vaše rodina? Pokud ano, o jakou formu
pomoci se jedná?
Pokládáte se (z pohledu pracovní kariéry) za ambiciózního člověka? Jaké nároky
kladete na své zaměstnání? Dle jakých kritérií vyhledáváte a porovnáváte
jednotlivé nabídky pracovních pozic? Z jakých požadavků nehodláte ustoupit?
Jaké jsou Vaše požadavky na sladění osobního (myšleno ve vztahu k potřebám
Vaším a Vašeho dítěte (Vašich dětí)) a pracovního života? Z jakých těchto
požadavků (potřeb) nechcete nebo nemůžete ustoupit? Myslíte si, že je těžké při
existenci těchto potřeb naleznout, respektive udržet si zaměstnání?
Jaké sociální dávky přijímáte? Máte vyměřené výživné na děti od jejich otce?
Jaké máte zkušenosti s placením tohoto výživného?
Navštěvuje Vaše dítě (děti) předškolní či školní zařízení? Jak hodnotíte jejich
služby (z hlediska provozní doby, dostupnosti, finanční náročnosti apod.)? Co na
uvedených zařízeních oceňujete a co Vám naopak nevyhovuje?
Jak vnímáte přístup Vašeho zaměstnavatele k Vašim potřebám jakožto matce
samoživitelce? Zajímala jste se někdy o nabídku alternativních pracovních

úvazků vzhledem k potřebám sladění Vašeho osobního a pracovního života?
Požadovala jste někdy u svého skutečného nebo potenciálního zaměstnavatele
např. úpravu pracovní doby či jinou flexibilitu v rámci daného zaměstnání? Pokud
ano, byl Váš požadavek úspěšný?
Pocítila jste někdy u svého zaměstnavatele (potencionálního zaměstnavatele)
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samoživitelky? Pokud ano, jak se projevovalo?
Byla jste někdy během období, kdy jste samoživitelka nezaměstnaná? Pokud
ano, jaké vidíte příčiny toho stavu? Otázka na současný stav, obáváte se
nezaměstnanosti? Myslíte si, že Vám nezaměstnanost hrozí? Pokud ano,
z jakého důvodu?
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