PŘÍLOHA 1: INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas k diplomové práci na téma Rodinná komunikace při jídle
Výzkumné pracoviště:

FF UK v Praze

Výzkumná pracovnice:

Bc. Barbora Vršková

Dítě (jméno, přesný věk dítěte v době vzniku nahrávky):
Zákonní zástupci dítěte:
Žádáme Vás o souhlas s poskytnutím výzkumného materiálu ve formě videonahrávky
společné komunikace při Vámi vybraném jídle. Videonahrávky budou nedílnou součástí
analytické části diplomové práce Bc. Barbory Vrškové, budou následně přepsány do písemné
podoby a budou podrobeny analýze.
Práce s výzkumným materiálem bude vedena podle těchto etických zásad:
1. anonymita - v přepisech videozáznamů budou odstraněny všechny identifikující údaje,
budou změněna i křestní jména všech informantů;
2. mlčenlivost - s veškerým získaným materiálem bude výhradně pracovat výzkumná
pracovnice (Bc. Barbora Vršková);
3. autorizace - videonahrávky Vám budou po přepisu předloženy k autorizaci.
Svým podpisem stvrzuji, že mi výzkumná pracovnice (Bc. Barbora Vršková), poskytla
poučení a řádně mi vysvětlila, co je obsahem písemného souhlasu.
Prohlašuji, že jsem výše uvedenému poučení plně porozuměl/a a souhlasím s poskytnutím
videonahrávek k výzkumným účelům.

V……………dne…………………

……………………………………………
(Podpis zákonných zástupců dítěte)

PŘÍLOHA 2: DOTAZNÍK
Dotazník k diplomové práci na téma Rodinná komunikace při jídle

Výzkumné pracoviště:

FF UK v Praze

Výzkumná pracovnice:

Bc. Barbora Vršková

Dítě (jméno, přesný věk dítěte v době vzniku nahrávky):
Zákonní zástupci dítěte:
Žádáme Vás o souhlas s poskytnutím výzkumného materiálu ve formě dotazníku.
Tento dotazník bude analyzován v diplomové práci Bc. Barbory Vrškové (výzkumné
pracovnice) a je nedílnou součástí Vámi poskytnutých videonahrávek rodinné komunikace při
společném jídle. Na konci dotazníku, prosím, stvrďte svým podpisem, že Vám výzkumná
pracovnice poskytla ponaučení a osobně Vám vysvětlila, jak na otázky odpovídat.
1. Národnost a místo bydliště (město):
MATKA:
OTEC:
DÍTĚ/DĚTI:
2. Charakteristika rodiny (hodící se zakroužkujte):
ÚPLNÁ – DÍTĚ/DĚTI V PÉČI MATKY – DÍTĚ/DĚTI V PÉČI OTCE – STŘÍDAVÁ
PÉČE
3. Počet dětí a jejich věk:
4. Vzdělání (hodící se zakroužkujte):
OTEC: vysokoškolské – střední s maturitou – střední bez maturity – základní
MATKA: vysokoškolské – střední s maturitou – střední bez maturity – základní
5. Navštěvuje Vaše dítě/děti školku?1
1 Hodící se zakroužkujte.

ANO – NE
6. Kdo se stará o přípravu společného jídla?2
7. Jak často se scházíte u společného jídla?3
Snídaně:
Svačina:
Oběd:
Večeře:
8. Sledujete u společného jídla televizi, pokud ano, jak často?4
pravidelně (více jak dvakrát v týdnu)
občas (jednou až dvakrát týdně)
výjimečně (jednou až dvakrát v měsíci)
nesledujeme
9. Používáte u jídla jiné moderní technologie, jako jsou tablet, mobilní telefon, PC
nebo notebook?5
tablet
mobilní telefon
PC
notebook
nepoužíváme
10. Pokud moderní technologie u jídla používáte, s jakou četností?6
pravidelně (více jak dvakrát v týdnu)
občas (jednou až dvakrát týdně)
výjimečně (jednou až dvakrát v měsíci)
2 Otevřená otázka.
3 Tato otázka je otevřená, můžete tedy například napsat, zda se scházíte u jídel pravidelně všichni nebo jen část

rodiny nebo zda spolu stolujete jen výjimečně atd. Pokud se nescházíte pravidelně, můžete napsat důvody toho,
proč tomu tak je.
4 Hodící se zakroužkujte.
5 Zde můžete zakroužkovat více odpovědí.
6 Hodící se zakroužkujte.

11. O čem si nejčastěji při jídle s dítětem společně povídáte?7

Prohlašuji, že jsem výše uvedenému plně porozuměl/a, a souhlasím s poskytnutím
výzkumného materiálu.

V……………dne………………………

………………………………………………
(podpis zákonných zástupců dítěte)
PŘÍLOHA 3: Vybrané ukázky přepisů nahrávek
@Language: ces
7 Otevřená otázka.

@Participants: MAT 1-5, OTE 1-5, DIT 1-5, SOU 4-5
@Location: Czech Republic
@Coder: Barbora Vršková
[…]
*DIT1: byli jsme tam Jupiterem.
*MAT1: ano to je naše červené auto.
*DIT1: jako hasiči v Samovi.
*MAT1: ano ti mají také Jupitera.
*MAT1: víš co tam je v těch šunkaflekách?
*DIT1: byla si v práci.
*MAT1: byla ale baba říkala že si nebrečel.
*OTE1: dobrý Adame.
*DIT1: brečel.
*MAT1: teď si trochu vymýšlíš bába říkala že jsi nebrečel.
*MAT1: vařila si dort kočičko?
*DIT1: ano.
*MAT1: ano a co si tam všechno dala?
*MAT1: můžu hádat?
*MAT1: dala si tam uzenou myšku?
%act: dítě jí a vůbec na otázky nereaguje.
[…]

[…]
*OTE1: tak to jdi pomoc mamince.
*DIT2: je to horký?

*DIT2: já se bojím.
*MAT2: tak to chytni tak tak tak.
*DIT2: já to chytnu.
*DIT2: je tam eště?
*MAT2: ne tak si sedni.
*DIT2: mami Spiderman mě pochválí.
*OTE2: Spiderman tě pochválí?
*MAT2: máma tě pochválí.
*DIT2: Spiderman bydlí v džungli.
*DIT2: je to horky?
*MAT2: jo nebude až si to nakrájíš.
%act: matka krájí dítěti maso.
*MAT2: tak tady máš tohle tady nakrájený a až to sníš tak ti nakrájím tenhle kousek.
*DIT2: to jsou těstoviny?
*MAT2: to je masíčko.
*DIT2: vypadá jako těstoviny.
[…]

[…]
*DIT3: budeš to mít u sebe.
*MAT3: tak ano.

*MAT3: ta je hezká.
*DIT3: jo to je ta sudička?
*DIT3: co dává sudička?
*MAT3: poslouchej.
*MAT3: sudička ti usuzuje osud.
*MAT3: budeš to ještě jíst?
*DIT3: ne.
*MAT3: nedáš si to Petře?
*OTE3: ne.
*MAT3: chcete ještě ty lusky?
*OTE3: ne.
*DIT3: ne.
*MAT3: ta sudička ti říká jaký budeš mít osud.
*DIT3: když jsem byla miminko měla jsem taky sudičku?
*MAT3: tak to já nevím lásko možná ano každý asi máme předurčený osud.
*DIT3: já už nechci.
*MAT3: nemusíš snědla si toho hodně.
*DIT3: pojď si hrát.
*MAT3: musíme nejdřív uklidit jsou tu všude po zemi kuličky.
[…]

[…]
*DIT4: sochy který se hejbou.
*OTE4: takže živý sochy?

*DIT4: ne.
*SOU4: roboti?
*DIT4: jo roboti.
*OTE4: a kde to bylo?
*DIT4: daleko.
*MAT4: jak moc daleko?
*DIT4: autobusem a trabají.
%act: rodina přibližně minutu a půl mlčí a pouze jí.
*DIT4: a mami víš že Ruženka se píchne o kytku a Popelka kousne do jablíčka a spí.
*MAT4: jo.
*DIT4: víš proč?
*DIT4: protože chtěla jít za tou bábou nahoru.
*MAT4: jo?
*DIT4: jo ta bába bydlela ve věži tak za ní šla a píchla se.
*MAT4: to měla z toho že neposlouchala rodiče.
*DIT4: asi.
[…]

[…]
*MAT5: budeme tě dnes u jídla natáčet na video jo?
*DIT5: proč?

*MAT5: jen tak pak se na to můžeme kouknout.
*DIT5: tak jo.
*MAT5: chceš u toho pustit ten talent?
*DIT5: jo.
*MAT5: klidně papej.
*MAT5: můžeš se i usmívat.
*OTE5: Martine chceš čaj?
%act: dítě otci neodpovídá a sleduje něco na zemi.
*MAT5: Martí chceš čajík?
*DIT5: jo.
*DIT5: myslím že tohle už nesní.
%act: dítě se začne koukat na zem.
*MAT5: já myslím že jo je to velký kocour.
*DIT5: ale má toho hodně.
*DIT5: to bude velký jako já.
*MAT5: to možná jo.
*DIT5: bude velký jako ty jako táta i jako Lili.
*MAT5: to už by byl téda obrovskej kocour.
*DIT5: papaní mu půjde tady tady tady až do nožičky.
[…]

