
Přílohy k     práci  

Příloha č. 1: 

Struktura rozhovorů 

Rozhovor s otci 

1. okruh: Obecné informace
 Kolik je Vám let? 
 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 Jaké způsobem je v současnosti nastavena Vaše pracovní doba? 
 Jaký  byl  Váš  vztah  s  bývalou  partnerkou?  Došlo  mezi  Vámi  k  rozchodu  či  rozvodu 

partnerství? 
 Kolik máte dětí, jak staré? 
 Zažil jste jako dítě, resp. mladý dospělý rozchod/rozvod rodičů? V koho péči jste vyrůstal? 

Jak Vás to ovlivnilo?
2. okruh: Současné uspořádání rodinných vztahů 

 Jakým  způsobem  vypadá  Vaše  současné  uspořádání  rodinných  vztahů?  Máte  děti ve  
společné, nebo střídavé péči? 
 Jak často se stýkáte s dětmi?
 Jaký byl hlavní důvod pro ustanovení současného vztahového uspořádání? 

3. okruh: Způsob, jakým došlo k rozhodnutí o opatrovnictví 
 Domluvili jste se na tomto uspořádání se svou bývalou přítelkyní či ženou? 
 Využili jste v rámci řízení o opatrovnictví mediátora nebo jiné služby? 
 Bylo Vám současné uspořádání určeno soudně? Jakým způsobem řízení probíhalo? 
 Cítil jste se být ze strany ženy či soudů (v případě soudního vyrovnání) být diskriminován? 

Jak se to projevovalo? 
 V čem se podle Vás Váš případ lišil, díky čemu jste docílil takového po rozchodového či 

porozvodového uspořádání vztahů? 
4. okruh: Institucionální nastavení péče o děti 

 Proč si myslíte, že jsou děti z 90% svěřovány do plné péče matkám? 
 Kde vidíte hlavní překážky bránící většímu zapojení otců do péče? 

5. Okruh: Prožívání, pocity, životní zlom
 Jak jste zvládal začátky po rozchodu či rozvodu partnerství (myšleno: finanční, časová a 

psychická náročnost)? 
 Musel jste udělat nějaké změny ve Vašem životě v souvislosti s péčí o děti? 
 Změnil se nějak Váš vztah s dětmi? Jak? 
 Jakým způsobem jste trávili čas s dětmi před rozchodem/rozvodem ve srovnání s tím, jak 

ho trávíte teď?
 Jaký je současný vztah s bývalou partnerkou? Jak probíhá domluva o péči? 
 Jak se Vám daří skloubit zaměstnání s péčí o děti? Je to pro Vás složité? 
 Jste se současným uspořádáním vztahů spokojený? Pokud ne, co by mohlo být jinak? 
 Jaké jsou dle Vašeho názoru nejpozitivnější aspekty současného vztahového uspořádání?



 Vnímáte v současném vztahovém uspořádání nějaké stinné stránky, pokud ano, jaké? 
 Jak zpětně vnímáte celou situaci? Udělal byste něco jinak? Co? Asi ne, to bylo na základě 

Rozhovor s odborníky 
 Co přesně je náplní Vaší práce? Na jaké pozici pracujete? 
 Jakým způsobem přicházíte do styku s otci, kteří aktivně pečují o své děti? 
 Jaký je dle Vašeho názoru hlavní důvod toho, že jsou děti z 90% svěřovány do výhradní  

péče matek? 
 Je  podle  Vás  hlavní  důvod spojen  se  samotnými  otci,  rodinou  institucí  jako  takovou, 

případně podle Vás hlavní problém tkví v soudnictví? Nebo v něčem jiném?
 Jsou  podle  Vás  otcové  svým  způsobem  diskriminováni  ze  strany  soudů  při  určování 

opatrovnictví? Jakým způsobem? Jak by bylo možné s touto diskriminací bojovat?
 Jsou podle Vás otcové diskriminováni ze strany matek?
 V čem se podle Vás odlišuje životní situace otců (jejich socioekonomický status, vztah s 

matkou,  další  odlišnosti),  kteří  o  děti aktivně  pečují,  tedy  mají  je  ve  společné  nebo  
střídavé péči? Mají tito otcové nějaké společné rysy? 

 Co je, dle Vašich zkušeností, v takovém vztahovém uspořádání pro otce nejsložitější? Jsou 
určitá negativa, která otcové v této životní situaci spatřují?

 Co  je,  dle  Vašich  zkušeností,  otcové  v  takovém  vztahovém  uspořádání  vnímají 
nejpozitivněji? 

 Co by podle Vás vedlo k tomu, aby se zvýšilo procento mužů, aktivně pečujících otců? 
Jaké změny jsou nutné (změny ze strany otců, instituciální změny, či zavedení nějakých 
služeb, mediátorů? 

Příloha č. 2: 

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

Byl  jste  požádán a o  rozhovor v  rámci  sběru  dat  pro bakalářskou práci  s  názvem Životní 
situace otců,  kteří  se  po rozvodu aktivně věnují  péči  o své  děti,  kterou vedu na FSV UK.  
Důvěrnost  informací  S  Vaším svolením bude  tento  rozhovor  nahráván.  Nahraný  rozhovor 
bude přepsán  a  použit  pro  následnou analýzu.  Ani  zvuková ani  textová  forma rozhovoru 
nebude  žádným  způsobem  jako  celek  zveřejněna  a  veškeré  citace,  které  budou  v  rámci 
výstupů výzkumu použity, nebudou obsahovat Vaše jméno ani jméno Vašeho zaměstnavatele. 
Vaše rozhodnutí je pro mě závazné. Tímto Vás žádám o Váš souhlas s provedením rozhovoru 
za výše uvedených podmínek. Vaše účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v 
jeho průběhu přerušit.

 podpis................................ 

Pokud budete mít jakékoli  další  dotazy ohledně tohoto výzkumu či rozhovoru, kontaktujte 
mě, prosím, na níže uvedené adrese. 



Datum konání rozhovoru: podpis................................ 

Kontakt: Marie Trubetská: trubetska.m@gmail.com, 721339637


