Přílohy
1. Text informovaného souhlasu
Informovaný souhlas s uskutečněním rozhovoru
Tento rozhovor je uskutečňován za účelem získání dat a informací pro kvalitativní výzkum
k diplomové práci Zuzany Andreska. Výzkum probíhá v rámci magisterského studia na
Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze. Tématem práce je společné jmění
manželů/partnerů.
Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v nahrávaném
rozhovoru, který potrvá zhruba přibližně 1 – 1,5 hodiny. Vaše identita zůstane v plné
anonymitě (jméno bude změněno) a Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro
potřeby tohoto výzkumného projektu. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět
a kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete rozhovor ukončit. Ukončení rozhovoru a
vystoupení z projektu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky.
V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na jeho hlavní řešitelku,
Zuzanu Andreska (zuzana.andreska@gmail.com). V případě otázek týkajících se Vašich
práv jako narátorky v projektu se můžete obrátit na vedoucí této diplomové práce, Lubicu
Kobovou (Lubica.Kobova@fhs.cuni.cz).
Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jedna kopie tohoto
formuláře náleží Vám.

Jméno narátorky:

Podpis:

Jméno řešitelky projektu:

Podpis:

2. Seznam otevřených tematických kódů
1) auto
2) budoucnost
3) bydlení
4) dojdou peníze
5) ex
6) kontrola peněz
7) management výdajů
8) manželství
9) mateřská "dovolená"
10) model
11) návrat do zaměstnání
12) oddělené účty
13) osobní potřeby ženy
14) osobní výdaje muže
15) osobní výdaje ženy
16) péče o dceru
17) péče o děti
18) péče o domácnost
19) peníze
20) peníze pro rodinu
21) podpora v nezaměstnanosti
22) povaha muže
23) příjmy ženy
24) příspěvek
25) rodina muže
26) rodina ženy
27) RP (rodičovský příspěvek)
28) řešení
29) seznámení
30) společné hobby
31) spoření
32) stěhování
33) svatba

34) školka
35) těžký nákup
36) účet
37) úspory
38) vaření
39) velké výdaje
40) větší výdaje
41) výdaje muže
42) výdaje ženy
43) vyjednávání
44) vývoj
45) vyžírka
46) vzdělání muže
47) vzdělání ženy
48) vztah
49) zaměstnání muže
50) zaměstnání ženy
51) životní úroveň

3. Vzorek kódovací knihy
Transkripce

Deskripce

Axiální

Nejdřív se chci zeptat úplně obecně, Příjmy ženy
jak to máte jako doma s penězma. Pak
se řeba dostaneme do minulosti, ale
spíš začni, začněte takhle.

fenomén

No tak v tuhle chvíli to máme tak, že Příjmy ženy
já si vydělávám svoje peníze, nebo
peníze který mám používat na chod
domácnosti a potřeby pro děti a
manžel teda má plat, ze kterýho platí
byt a energie. Takový ty stálý
položky plus posílá ňáký to spoření.

fenomén

A jako co se týče těch sum a tak, tak Příjmy ženy
běžte do detailů jak chcete, já budu
ráda za ňáký třeba rámce, ale
nepotřebuju slyšet konkrétní..

fenomén

Tak u manžela já přesně jako nevím, Příjmy ženy
tam se to odvíjí.. No to je právě taky,
že nevim. A myslim si, že má tak
kolem 17 tisíc ten uplněj základ a já
teď vlastně jak pracuju teda na lince
bezpečí, to mám jenom o víkendech,
tak to je vlastně taky od hodin, který
odsloužim, tak to je tak třeba kolem 5,
6 tisíc. Ale jako jedu sem a pak jsem
vlastně tam založili jako lesní školku

fenomén

super

Příjmy ženy

protože já jsem tady pracovala ve Zaměstnání
waldorfský školce a lesní školce, ale ženy
je to projekt, kterej se rozjíždí na
Vysočině, takže spíš jsme rádi, že do
toho ještě nevrážíme svoje peníze.

kontext

memo

svoje peníze =
peníze
na
domácnost a děti

