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Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor informovaného souhlasu  

 

Vážená paní,  

 

děkuji za poskytnutí výzkumného rozhovoru. Vaší účasti a spolupráce na projektu si 

velice cením. Rozhovor je součástí kvalitativního výzkumu pro potřeby mé bakalářské práce 

v oboru sociologie na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Jejím tématem je 

náhradní mateřství a jeho praxe v České republice.  

Tento rozhovor slouží ke zmapování reálné praxe procesu náhradního mateřství a 

pochopení celé problematiky z pohledu klíčových aktérek. Rozhovor potrvá zhruba 1–2 

hodiny a bude nahráván, dáte-li k tomu souhlas. Nahrávka a poznámky z rozhovoru budou 

uloženy a po dokončení seminární práce budou zničeny. Na kteroukoliv otázku můžete 

odmítnout odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete ukončit nahrávání či celý 

rozhovor, popřípadě můžete požádat o zpětné vyjmutí určitých výpovědí. Vaše identita 

zůstane v plné anonymitě a Vaše odpovědi jsou určené pouze pro potřeby výzkumu v rámci 

bakalářské práce. Vaše názory mohou být v projektu použity dle Vaší individuální pozice, ale 

žádná individuální jména a ani jiné identifikační údaje nebudou v projektu zmíněny. Pokud 

máte zájem, můžete si sama zvolit pseudonym (viz níže), pod kterým bude vaše identita 

skryta. 

 

V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na mě nebo také na 

vedoucí bakalářské práce Emu Hrešanovou (ema.hresanova@fsv.cuni.cz).  

 

Svým podpisem níže stvrzujete, že souhlasíte se svou účastí na tomto projektu a 

účastníte se jej dobrovolně. Jedna kopie tohoto formuláře náleží Vám.  

 

Jméno informátorky (pseudonym):    Podpis:  

Jméno řešitelky projektu: Tereza Kozlovská  Podpis:    



Příloha č. 2: Struktura rozhovoru  

 

Úvod – popis výzkumu (3-4 věty) 

Informovaný souhlas – předat, zapsat pseudonym (možné zvolit si i dodatečně) 

Odůvodnit nahrávání rozhovoru – širší význam – pochopení souvislostí, pozdější 

zpracování a analýza  

 

Otázky 

 

1. Popisné  

Jak byste popsala váš začátek náhradního mateřství? (inzerát, seznámení s biologickými 

rodiči, schůzka, komunikace) 

Jak to probíhalo na klinice?  Jaká byla vaše zkušenost s lékaři?  

Jak byste popsala porod a následné dění po porodu?  

Kolik párů Vás oslovilo?  

Jak jste si vybrala vaše biologické rodiče?  Jak dlouho trvalo vybrat ty „správné?  

Jak a kdy Vás to prvně napadlo stát se náhradní matkou?  

Kolik lidí se aktivně podílelo na vašem procesu náhradního mateřství?  

Jak probíhal proces osvojení dítěte v soudním řízení u vašeho náhradního mateřství?  Nastaly 

nějaké komplikace při procesu osvojení dítěte?  

Jak byste popsala vztah mezi Vámi a biologickými rodiči?  

 

2. Názory 

Jaký je Váš názor na praktikování náhradního mateřství? (doporučení) 

Sledujete/ účastníte se online diskuzí?  

Jaký máte názor na biologické rodiče ze zahraničí?  

Jaký máte obecně názor na praktikování náhradního mateřství v ČR x v zahraničí?  

  



3. Pocity 

Jak jste se cítila během náhradního mateřství?  

Jak jste prožívala těhotenství?   

Odlišovalo se nějak od průběhu těhotenství s vlastními dětmi?  

Dokázala byste popsat nějaký silně pozitivní moment?  

Naopak objevily se i nějaké negativní věci?  

Pociťovala jste nějaké nežádoucí účinky hormonálních léků?  

Jak reagovaly vaše děti?  

Je podle Vás psychicky náročné být náhradní matkou?  

 

4. Citlivé  

Jaké konkrétní podmínky jste si s biologickými rodiči domluvila? Byly všechny podmínky 

dodrženy z obou stran?  

V jaké finanční výši by se měla pohybovat odměna za náhradní mateřství?  

Jaká je reálná výše? 

Kolik činí finanční náhrada za ušlé zisky během těhotenství náhradní matky?  

Lišily se vaše představy a představy biologický rodičů o financích?  

Jak probíhala finanční transakce částky za kompenzaci? (po částech, najednou?)  

 

5. Závěr 

Měla byste chuť jít do náhradního mateřství znova? 

Jaká žena je podle Vás ideální náhradní matka a jaké by měla mít charakteristické vlastnosti?  

Jací by měli podle Vás být ideální biologičtí rodiče? 

 

6. Popisné statistiky  

Věk, práce, rodinný stav, počet dětí, vzdělání  

Jaké informace obsahoval váš inzerát?  

 


