P íloha č.1: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Psychologické aspekty situace v
rodinách s otcem na rodičovské dovolené“
Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Filozofické Fakultn
Univerzity Karlovy. Diplomová práce je psána na Kated e psychologie a její ešitelkou je Bc.
Barbora Nebáznivá.
Cílem diplomového projektu je popsat specifika situace v rodinách s otcem na rodičovské
dovolené. Výstupem bude analýza konkrétní situace v n kolika rodinách a hypotézy, které bude
možné podrobit dalšímu výzkumu v budoucnu. Použitými metodami budou dotazníky,
zam ené na partnerský vztah, a rozhovory, s cílem co nejp esn ji pochopit specifickou situaci
v dané rodin .
Pro účely analýzy nejsou d ležité osobní údaje respondent (jako je nap íklad jméno, bydlišt
či organizace, ve které jsou zam stnáni). Všechny ve ejn p ístupné výstupy z výzkumu a jeho
analýzy budou citovány anonymn a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu.
Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá ve vypln ní dotazníku a
následném rozhovoru, což celkov potrvá p ibližn 1 hodinu. Vaše identita z stane v plné
anonymit a Vaše odpov di jsou d v rné, určené pouze pro pot eby tohoto výzkumného
projektu. Záznam rozhovoru bude proveden formou poznámek do záznamového archu a
nahrávání. K t mto arch m a zvukovému záznamu bude mít p ístup jen autorka práce, v
diplomové práci samotné budou pouze citovány výroky, úryvky a informace v anonymizované
podob .
Od účasti ve výzkumném projektu m žete v kterékoli fázi odstoupit bez udání d vodu. Rovn ž
máte právo na jakoukoli otázku neodpov d t. Ukončení rozhovoru a vystoupení z projektu pro
Vás nebude mít žádné negativní d sledky. Vaše účast na projektu pro Vás nenese žádná rizika.
V p ípad dotaz týkajících se tohoto projektu se m žete obrátit na jeho hlavní ešitelku, Bc.
Barboru Nebáznivou (603 483 393, barbora.nebazniva@gmail.com).
D kuji za pozornost v novanou t mto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu
s Vaší účastí ve výzkumu. Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu.
Jedna kopie tohoto formulá e náleží Vám.
Bc. Barbora Nebáznivá
Jméno: ………………………………….

Podpis: …………………………………

P íloha č.2: Záznamový arch – rozhovor s mužem
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P íloha č.3: Záznamový arch – rozhovor se ženou
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P íloha č.4: Dotazník CSI v podob použité v práci
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vypln ní tohoto dotazníku, který je určen pro pot eby
diplomové práce. Práce se zabývá oblastí rodin s otcem na rodičovské dovolené a bude
obhajována na Kated e psychologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze.
Účast ve výzkumu je dobrovolná. Vypln ní dotazníku by nem lo
trvat více než 15 minut.
Čt te, prosím, pečliv instrukce, které jsou v dotazníku uvedeny. V dotazníku neexistují
správné ani špatné odpov di. Velice Vás prosím o zodpov zení všech otázek.
D kuji za Váš čas!

Barbora Nebáznivá

V dotazníku jsou pro lepší p ehlednost používány pojmy "partnerský vztah"a "partner".
Pojem "partnerský vztah" je užíván i pro manželství. Jste - li tedy ženatý nebo vdaná, odpovídejte na všechny
otázky jako by se týkaly Vašeho manželství.
Pojem "partner" (mužský rod) je užíván pro označení partnera i partnerky (p íp. manžela i manželky).

1. Vaše pohlaví:
muž

žena

2. Váš v k (uve te číslo):

let

3. Vaše nejvyšší dosažené vzd lání:
Základní

Vyučen

St edoškolské
bez maturity

St edoškolské
s maturitou

Vysokoškolské

4. Velikost Vašeho bydlišt :
do 1 000 obyv.
obyv.

do 3 000 obyv.

do 10 000 obyv.

do 100 000 obyv.

nad 100 000

5. Kolik let (a m síc ) jste v partnerském vztahu / v manželství? (uve te číslo)
let a
m síc

1. Označte míru spokojenosti ve Vašem vztahu, uvážíte-li všechny aspekty.
Naprosto
neš astný

Velmi
neš astný

Trochu
neš astný

Š astný

Velice
š astný

Dokonalý

Naprosto
š astný

Vždy se
shodneme

Tém vždy se
shodneme

V tšinou se
shodneme

Často se
NEshodneme

Tém vždy se
NEshodneme

Vždy se
NEshodneme

V tšina lidí má ve svém vztahu neshody. Prosím, označte na následující škále p ibližnou míru
shody nebo neshody mezi Vámi a Vaším partnerem v následujících kategoriích:

Vždy

V tšinu času

Spíše čast ji
než mén
často

N kdy

Výjimečn

Nikdy

2. Množství společn stráveného
času
3. Rozhodování o d ležitých
v cech
4. Projevy lásky, náklonnosti

5. Obecn , jak často si myslíte, že Vám je spolu
dob e?

7. Ješt po ád cítím silnou blízkost mezi mnou a
mým partnerem.
Ř. Kdybych mohlĚaě vrátit čas, vzalĚaě bych si
stejného partnera / žilĚaě bych / chodilĚaě bych se
stejným partnerem.
ř. Náš vztah je pevný.
10. N kdy p emýšlím, zda na m n kde čeká n kdo
jiný.
11. Ve vztahu se svým partnerem jsem š astný/á.
12. Se svým partnerem mám v elý a p íjemný vztah.
13. Neumím si p edstavit, že by m j vztah
s partnerem skončil.
14. Mám pocit, že se svému partnerovi mohu sv it
prakticky se vším.

Zcela
souhlasím

Tém zcela
souhlasím

Z velké části
souhlasím

Pom rn
souhlasím

Jen částečn
souhlasím

V bec
NEsouhlasím

6. Jak často byste si p álĚaě, aby Váš vztah
v bec nezačal?

15. Nedávno jsem začalĚaě mít pochybnosti o
našem vztahu.
16. M j partner je pro m ideálem pro milostný
vztah.
17. Mám pocit, že se svým partnerem tvo íme „tým“.

úpln
Úpln

Tém

Z velké části

Částečn

Trochu

V bec

1Ř. Nedokáži si p edstavit, že by m kdokoliv jiný
dokázal učinit tak š astným/š astnou jako m j
partner.

19. Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším
partnerem?
20. Jak dob e se da í Vašemu partnerovi
uspokojovat Vaše pot eby?
21. Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim
p vodním očekáváním?
22. Obecn , jak spokojený/á jste ve Vašem
vztahu?

23. Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?
Horší než ostatní vztahy
(velmi špatný)

Čast ji

1x denn

1x nebo 2x
týdn

1x nebo 2x
m síčn

Mén než
1x m síčn

Nikdy

Lepší než ostatní vztahy
(velmi dobrý)

24. Jak často si užíváte společnost svého partnera?
25. Jak často si Vy a Váš partner užijete společnou
legraci?

Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpov , která nejlépe popisuje,
jaký máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základ svého prvního
dojmu a bezprost edních pocit , které z ní máte.
26. ZAJÍMAVÝ

NUDNÝ

27. ŠPATNÝ

DOBRÝ

2Ř. NAPL UJÍCÍ
2ř. OSAM LÝ
30. PEVNÝ
31. ODRAZUJÍCÍ
32. RADOSTNÝ

PRÁZDNÝ
P ÁTELSKÝ
K EHKÝ
NAD JNÝ
SKLIČUJÍCÍ

P íloha č.5: Inzerát pro oslovení respondent

Hledáme
RODINY S OTCEM NA RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ
pro
VÝZKUM V RÁMCI DIPLOMOVÉ PRÁCE
sháním rodi ovské páry pro rozhovory do své
diplomové práce na Katedįe psychologie FFUK v Praze

O co jde:

Koho hledám:

rodiny, kde je otec v sou asnosti na
RD, nebo tomu tak bylo v minulosti, nebo toto plánujete do
budoucna

Co by se dĜlo: vyplnili byste mi krátký dotazník

a pak
bychom si popovídali o Vaší zkušenosti s tím, když je doma
s d átkem více asu táta; setkání by prob hlo zvláš
s matkou a zvláš s otcem

Kdy by to probíhalo:

setkání by m la ideáln
prob hnout b hem ledna a února 2018

Kam se ozvat: na e-mailovou adresu barbora.nebazniva@gmail.com

Informace získané z rozhovor by byly v práci uvád ny samoz ejm
jména, vše by m lo být anonymní.

bez Vašeho

P edem d kuji
Bc. Barbora Nebáznivá

