
POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR NA TÉMA STŘÍDAVÉ PÉČE

Nejprve bych Vám ráda položila několik otázek zabývajících se situací ve Vaší rodině ještě předtím,  
než se schylovalo k rozvodu.

1) Zkuste si vzpomenout, jak ve Vaší rodině vypadal Váš běžný den. Přibližte mi jej.

2) Jaké bylo ve Vaší rodině uspořádání rodičovských rolí? Například kdo se staral o domácnost, kdo 

o finanční zajištění rodiny, kdo Vás doprovázel do školy a na kroužky, kdo s Vámi dělal úkoly, kdo 

s Vámi trávil volný čas a podobně.

3) Přestože můžeme mít oba rodiče stejně rádi, každý z nich pro nás může mít v různých životních 

obdobích jiný význam. Zkuste mi popsat Váš vztah k rodičům předtím, než došlo k rozvodu.

Nyní se budeme více zabývat samotným rozvodovým procesem, popřípadě rozchodem rodičů.

4) Byli Vaši rodiče manželé nebo spolu žili v partnerství?

5) Jakým způsobem jste se dozvěděl o jejich rozvodu? Snažili se Vám celou situaci vysvětlit a 

probrat s Vámi, jak a co bude dál?

6) Jak jste celou situaci okolo rozvodu vnímal a prožíval?

7) U koho jste v této době bydlel?

8) Bylo něco, co Vám v této době pomohlo se s celou situací lépe vyrovnat?

9) Dokázali se spolu rodiče v této době dohodnout na podstatných záležitostech?

10) Zažil jste, že by před vámi jeden rodič v nepřítomnosti druhého rodiče o něm říkal nehezké 
věci?

11)  Byla  volba  střídavé  péče  rozhodnutím  obou  rodičů?  (Pokud  ne,  byla  rozhodnutím  pouze 

jednoho, v tom případě kterého, či nařízena soudně?)

12) Bylo při rozhodování o porozvodovém uspořádání přihlíženo i k Vašemu názoru?

Nyní se blíže podíváme na to, jak byla ve Vašem případě střídavá péče realizována.

13) Jaký interval střídání byl u Vás praktikován? (Zahrnoval rovnocenný čas s oběma rodiči? Byl 

zaváděn naráz nebo postupně?)

14) Byl jste s tímto intervalem spokojen? (Byl případně měněn s ohledem na Váš věk a potřeby?  



Jaký by mu vyhovoval více a proč?)

15) Jaká byla časová vzdálenost mezi oběma bydlišti? 

16) Bylo střídání pevně stanovené nebo jste mohl například přejít k druhému rodiči,  pokud jste 

chtěl?

17) Platila pro Vás v každém z domovů jiná pravidla?

18) Navštěvoval jste v rámci střídání pouze jednu školu či školku? (V čem vidíte možné přínosy a 

obtíže při střídavém docházení do dvou školských zařízeních?)

19) Co pro Vás bylo na střídání nejnáročnější?

Dále se zaměříme na to, jak střídavá péče ovlivňovala Vaše vztahy s blízkými lidmi.

20) Máte sourozence? Procházeli stejnými podmínkami střídání jako vy?

21) Cítil jste, že by nutnost střídání domovů nějak ovlivňovala Vaše vztahy s přáteli? Jak?

22) Cítil jste, že by Vás oproti Vašim vrstevníkům střídavá péče v něčem ochuzovala?

23) Cítil jste naopak, že by Vám oproti Vašim vrstevníkům přinášela něco navíc?

24) Jak se změnily vaše vztahy s širší rodinou (prarodiče, strýčkové a tetičky a další) po rozvodu 

rodičů?

25) Jak se širší rodina stavěla k tomu, že u Vás byla praktikována střídavá péče?

V závěru bych se Vás ráda zeptala na celkové zhodnocení střídavé péče jakožto jedné z forem  

porozvodového uspořádání v péči o dítě.

26) Na základě Vašich zkušeností, jaké má střídavá péče přednosti pro dítě?

27) Na základě Vašich zkušeností, jaké má střídavá péče přednosti pro rodiče?

28) Jaké jsou podle Vás slabé stránky střídavé péče?

29) Co se Vám osobně vybaví, když se řekne „domov“?

30) Domníváte se, že by střídavá péče měla být soudy upřednostňována? Proč?

31) V jakých případech a za jakých podmínek je podle Vás střídavá péče vhodná?



32) V jakých případech a za jakých podmínek podle Vás střídavá péče vhodná není?

33) Co je podle Vás v rámci střídavé péče klíčové pro to, aby dobře fungovala?

34)Napadá Vás ještě něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěl dodat?

Doptání se na obecné věci: pohlaví, věk, rodinný stav, věk svěření do střídavé péče.


