
Přílohy 
 
Příloha č. 1: Přehled respondentek 

Jméno Gréta Jitka Magda Markéta Kristýna Mirka Lenka Petra 
Věk 43 41 39 43 40 42 36 42 

Pracovní 
pozice 

brand 
manager 

director of  
department specialist 

accout 
manager specialist 

account 
manager 

director of  
department 

brand 
manager 

Věk při 1. 
porodu 36 

 
35 39 

    Hrubá mzda 80,000 50,000 80,000 70,000 50,000 60,000 100,000 55,000 
Manžel/part

ner manžel partner partner partner partner manžel partner manžel 
Počet dětí 1 1 2 2 1 2 1 1 
 
 

  



Příloha č. 2: Scénář rozhovoru 
 

1. ÚVOD A PŘEDSTAVENÍ Length: 10 min 
 

• Představení moderátorky 
• Seznámení respondentky s výzkumem a jeho průběhem 
• Ujištění o diskrétnosti a anonymitě 

 
Představení respondenta 
• Řekněte mi prosím něco o sobě a své nejbližší rodině… 
• Kolik máte dětí? Kolik jim je let? Jste vdaná/svobodná? Žijete sama nebo s 

partnerem/manželem?  
• Bydlíte v bytě nebo rodinném domě? Ve vlastním? Kolik osob žije celkem ve 

vaší domácnosti? 
 

 

 

2. SITUACE PŘED PORODEM Length:	90	min 
 

Pojďme se prosím trochu vrátit v čase… 
Studium 

• Povězte mi prosím trochu více o tom, co jste studovala. Jakou vysokou školu jste 
studovala a jaký obor? 

• Jak na studium vzpomínáte? Vnímáte to jako pozitivní období ve vašem životě? 
Proč ano, proč ne? 

• Jak dlouho jste celkově studovala vysokou školu? Byla jste na nějakém 
zahraničním pobytu? Prodlužovala jste si studium? Pokud ano, z jakého důvodu? 

• Kdy jste studium dokončila? Jak dlouho před porodem vašeho prvního dítěte to 
bylo?  

Práce 
• Pracovala jste už při studiu? Byla to práce na částečný úvazek nebo brigáda? 

Souvisela vaše práce nějak s oborem, ve kterém jste pracovala po dokončení 
školy? 

• Kde jste pak nastoupila do zaměstnání po vysoké škole? Jak dlouho jste pracovala, 
než jste odešla na mateřskou? Na jaké pozici jste pracovala? 

 
Volný čas, koníčky 

• Jaké jste měla v té době koníčky, zájmy? Co jste ráda dělala?  
• Co pro vás v životě celkově bylo důležité?  
• Jak jste trávila volný čas a s kým nejčastěji? S přáteli nebo s partnerem? 

 
Partner 

• Kdy jste se seznámila s partnerem, který se stal otcem vašeho prvního 
dítěte?  

 
Uvažování o tom pořídit si děti 

• Kdy jste poprvé začala uvažovat o tom, že byste někdy v budoucnosti 
chtěla mít děti? Měl jste postupně nějakou konkrétní představu o tom, 
kdy by to mělo být? (pokud respondentka sama nezmíní doptat se na to, 
zda chtěla mít děti po škole, až dosáhne konkrétní pozice v kariéře, 
v určitém konkrétním věku?) Měnil se nějak váš názor v průběhu času?  

 
Co bránilo pořídit si potomka dříve 

• Dopadlo to nakonec dle vašeho „plánu“? Proč ano, proč ne? Byla nějaké 
konkrétní „překážky“, které Vám zabraňovaly pořídit si potomka dříve? 

 



Nebo to bylo vaše svobodné rozhodnutí, například protože jste neměla 
pocit, že byste ještě chtěla mít dítě, ale jinak tomu nic nebránilo?  

 
Plánování těhotenství 

• Než jste otěhotněla, plánovala jste těhotenství nebo k němu došlo 
náhodou?  

• Pokud jste těhotenství plánovala, co všechno jste předtím zvažovala? Co 
všechno mělo vliv na vaše finální rozhodnutí o tom, jestli už si potomka 
pořídíte, či nikoliv? Popište mi prosím jak jste se rozhodovala. (pokud 
respondentka sama nezmíní doptejte se detailně na zaměstnání, školu, 
partnera, svůj věk/věk partnera, názor ostatních lidí ve vašem okolí/názor 
rodiny, finanční situaci, názor partnera) 

• Co jste považovala za věci, které je nutno „vyřešit“ než se vám narodí dítě? 
• Měla jste představu o tom, kdo vám s péčí o děti pomůže? 
• Pokud byste mohla ovlivnit minulost, změnila byste něco ve svém 

rozhodování? Pokud ano, co konkrétně by to bylo? 
 
Těhotenství a věk 

• Kdy jste nakonec poprvé otěhotněla, kolik Vám v té době bylo let? Bylo 
vaše otěhotnění bez problémů? Jak byste zhodnotila své těhotenství 
vzhledem k vašemu věku – bylo to brzy/pozdě/tak akorát? Proč?  

 
• Lze podle vás říci, kdy je ideální doba pořídit si dítě? Jak se to 

pozná?  Proč ano, proč ne? Jaký je podle vás ideální věk matky pro to, 
aby si pořídila dítě? Pokud ano, jaký je podle vás takový ideální věk? Jak 
myslíte, že žena pozná, že je ideální doba pořídit si dítě? Byla jste vy 
osobně v takovém ideální době a ideální věku? 

 
Reakce zaměstnavatele 

• Jak reagoval váš zaměstnavatel a nadřízený na vaše oznámení těhotenství? 
Jak jste řešila mateřskou dovolenou s vaším zaměstnavatelem? Jaký typ 
mateřské dovolené jste si zvolila a proč?    

• Měla jste možnost udržet si práci a konkrétní pozici I přes mateřskou nebo 
jste byla nucena se práce vzdát? 

 
Podpora ze strany státu 

• Zvažovala jste při své rozhodování, jak bude vypadat konkrétní podpora od 
státu? – výše porodného/mateřské/rodičovské Nebo jinou formu pomoci a 
podpory ze strany státu?  

• Jaká tato podpora ve výsledku byla? Jaká byla výše Vaší 
rodičovské/mateřské? Jak dlouho jste ji pobírala? 

• Myslíte si, že by podpora státu měla být jinak  nastavená , než aktuálně je? 
Pokud ano, tak v čem by měla být jiná? 

 
 
Nyní se posuneme ve vašem vyprávění trochu v čase… 
 
3. SITUACE PO PORODU Length:	20	min 

 

• Co všechno se ve vašem životě se změnilo po porodu? Odpovídala situace 
vašim plánům před porodem? V čem ano, v čem ne? 

• Zaměřte se na: Studium, Práce, Volný čas, koníčky, Pracovní a životní 

 
 
 



cíle, Finance 
• Co všechno tvořily příjmy vaší domácnosti po porodu? (plat, mateřská, 

příjmy partnera, úspory?) 
• Měla jste možnost při mateřské dovolené ještě pracovat a přivydělávat si? 
• Kdo vám pomáhal/pomáhá s péčí o dítě? 
• Jak se změnily vaše koníčky/zájmy? Máte dostatek prostoru na své koníčky 

a zájmy? 
• Po jaké době od porodu jste se vrátila do pracovního procesu? Z jakého 

důvodu – co pro vás bylo motivací? (finance, realizace v práci apod.) 
 

 

  



Příloha č. 3: Dílčí úpravy v projektu diplomové práce 

Projekt byl definován v lednu roku 2015, avšak od této doby proběhly určité 

změny v mém smýšlení o daném tématu. Původní definice práce se v začátcích mého 

zkoumání ukázala jako příliš široká. Z tohoto důvodu jsem se svým vedoucím práce 

Mgr. Ing. Jiřím Remrem Ph.D MBA dohodla na úpravách ve výzkumných otázkách a 

také na definici výzkumné hypotézy. Téma práce tak bylo zúženo, avšak základní 

populace a metodologie výzkumu zůstala zachována.  

 


