Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas (opatření výzkumu)

Informovaný souhlas s rozhovorem
Byl/a jsem informován/a, že účelem diplomové práce Bc. Ivety Abrahámové je výzkum Role
bytové politiky v osamostatňování mladých dospělých. Zároveň jsem byla obeznámen/a o tom,
že tento rozhovor bude výzkumníkem nahráván. Jsem si vědom/a skutečnosti, že konečná
nahrávka může obsahovat osobní údaje či citlivá data, která by mohla určit totožnost mé
osoby. Vím však, že mé jméno a další data spojená s mou osobou budou výzkumníkem
zveřejněny pouze v anonymizované podobě. Také jsem si vědoma toho, že na citlivé otázky
nemusím odpovídat a mohu rozhovor z jakéhokoliv důvodu ukončit a tento souhlas vzít
nazpět. Taktéž mi byla sdělena informace, že na požádání mohu od Bc. Ivety Abrahámové
obdržet rozhovor v písemné podobě k autorizaci nebo ke komentáři.
Se všemi těmito podmínkami dobrovolně souhlasím.
Datum:
Jméno a příjmení výzkumníka:

Jméno a příjmení informátora:

Bc. Iveta Abrahámová
Podpis výzkumníka:

Podpis informátora:

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru (opatření výzkumu)

Scénář k polostrukturovanému rozhovoru
Úvodní otázka:
Jak jste spokojen/a se svou současnou bytovou situací?


Identifikační otázky:
1. Jaký je Váš a Vašeho/í partnera/ky věk?
2. Jaké je Vaše a Vašeho/í partnera/ky nejvyšší dosažené vzdělání?
3. Jak dlouho trvá Váš partnerský vztah?
4. Jaký je Váš rodinný stav?
5. Máte děti? Pokud ano, kolik?
6. Bydlíte s Vaším partnerem ve společné domácnosti? (společná domácnost = trvalé
soužití a společné uhrazování nákladů)

Pozor, na základě zodpovězené odpovědi pokládat níže uvedené otázky – viz popisky
po stranách.
7. Jaká je velikost Vašeho bydliště? (vesnice - do 2 999 obyv./město - od 3 000 a více
obyv.)


Otázky k bydlení:

Popište mi Vaši cestu ve společném bydlení s Vaší/m partnerem/kou?
Pouze pro ty, co bydlí ve společné domácnosti

1. Co Vás motivovalo ke vstupu do společného soužití?
2. Jaká byla Vaše bytová situace na začátku Vašeho společného soužití?
3. Jaká je Vaše současná bytová situace?
a. Druh domu (rodinný dům, bytový dům, jiná budova)
b. Druh bytu (vlastní dům, v osobním vlastnictví, družstevní, pronajatý, u
rodičů/příbuzných/známých)
c. Počet členů v domácnosti
d. Velikost domu/bytu
e. Počet pokojů
4. Jak dlouho již žijete ve společném soužití?
5. Potýkali jste se či se potýkáte v souvislosti se společným bydlením s nějakými
problémy? Pokud ano, s jakými?
6. Snažíte se změnit Vaši současnou bytovou situaci? Pokud ano, z jakého důvodu?
Jakým způsobem?

7. Plánujete s partnerem/kou v blízké době společné bydlení?
Pouze pro ty, co nebydlí ve společné
domácnosti

a. Pokud ano, co Vás k tomu vede?
b. Jaký je důvod toho, proč s partnerem/kou ještě společně nebydlíte?
8. Jakou máte představu o Vašem prvním společném bydlení?
a. Druh domu (rodinný dům, bytový dům, jiná budova)
b. Druh bytu (vlastní dům, v osobním vlastnictví, družstevní, pronajatý, u
rodičů/příbuzných/známých)
c. Počet členů v domácnosti
d. Velikost domu/bytu
e. Počet pokojů
9. Bude Vaše první společné bydlení pouze přechodné, anebo v něm zamýšlíte setrvat?

10. Setkali jste se nebo se setkáváte ve snaze o společné bydlení s nějakými problémy?
Pokud ano, s jakými?


Socioekonomické otázky:
1. Jste Vy a Váš/e partner/ka zaměstnaní?
a. Pokud ano, jak jste spokojeni se svou současnou pracovní situací? (např.
pracovněprávní vztah; pracovní úvazek; směnnost; mzda)
2. Máte Vy či Váš/e partner/ka i jiný pravidelný příjem kromě mzdy/platu? Pokud ano,
jaký? (např. sociální dávky/příspěvky apod.)
3. Jaký je Váš a Vašeho partnera/ky přibližný společný měsíční příjem (včetně dávek)?
≤ 10 000 Kč, >10 000 – 20 000 Kč, >20 000 – 30 000 Kč, >30 000 – 40 000 Kč, > 40

Pouze pro ty, co bydlí
ve společné
domácnosti

000 – 50 000 Kč, > 50 000 Kč
4. Kolik z Vašeho společného příjmu je vynaloženo na bydlení a s ním věci spojené
(včetně energií a hypotéky)?
≤ 3 000 Kč, > 3 000 – 5 000 Kč, > 5 000 – 8 000 Kč, > 8 000 – 10 000 Kč, > 10 000 –
13 000 Kč, > 13 000 – 15 000 Kč, > 15 000 – 20 000 Kč, > 20 000 – 25 000 Kč, >

Pouze pro ty, co
nebydlí ve společné
domácnosti

25 000 – 30 000 Kč, > 30 000 Kč
5. Kolik z Vašeho příjmu je vynaloženo na bydlení a s ním věci spojené (včetně energií a
hypotéky)?
≤ 3 000 Kč, > 3 000 – 5 000 Kč, > 5 000 – 8 000 Kč, > 8 000 – 10 000 Kč, > 10 000 –
13 000 Kč, > 13 000 – 15 000 Kč, > 15 000 – 20 000 Kč, > 20 000 – 25 000 Kč, >
25 000 – 30 000 Kč, > 30 000 Kč



Tranzice k dospělosti
1. Jaká životní událost pro Vás symbolizuje dospělost?
2. Jaké příčiny podle Vás stojí za fenoménem oddalování odchodu mladých lidí
z domácnosti rodičů?
3. Co si myslíte o dlouhodobém bydlení v domácnosti rodičů?
4. Jak byste chronologicky seřadil/a životní události (přechody), kterými by měl (dle
Vás) mladý člověk ve věku 18 – 36 let projít? (např. dokončení studia, práce, ….)



Bytová politika
1. Jak jste spokojen/á s českou bytovou politikou, která je směřovaná k mladým lidem?
(např. pomoc, finanční podpora, systematizace, informovanost, …)

a. Na co by se měl podle Vás český stát a jeho bytová politika zaměřit, aby
efektivněji pomáhal mladým lidem v jejich snaze po společném soužití?
b. V čem vidíte hlavní nedostatky bytové politiky orientující se na mladou
populaci?
2. Podporuje Vaši bytovou situaci stát? Pokud ano, řekněte v čem? (např. sociální
dávky/příspěvky, úvěry, obecní byty, startovací bydlení, …)
3. Zaznamenal/a jste, že by Vaše obec nebo okresní město podporovaly mladé lidi
v bydlení? Pokud ano, jak?
4. Jaký je Váš názor na dostupnost adekvátního bydlení v ČR?
Jaký je podle Vás poměr mezi nabídkou a poptávkou na trhu s bydlením (alespoň ve Vašem
okrese)?

