Příloha č. 1
Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem
Byl/a jste požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci s názvem Střídavá
péče a její vliv na rodiny, která je vedena na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze studentkou Nikolou Vovsovou.
S Vaším souhlasem bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a použit
pro analýzu. Zvuková a textová příloha budou sloužit jako neveřejná příloha výše zmíněné
práce a veškeré citace, které budou v rámci výstupu výzkumu použity, budou
v anonymizované podobě.
Vaše rozhodnutí je pro mě závazné.
Prosím o udělen souhlasu k provedení rozhovoru za výše uvedených podmínek.
Vaše účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit.

Podpis
………………………………
Pokud

budete

mít

jakékoli

dotazy,

jsem

k dispozici

na

e-mailové

adrese

nikolavovsova@hotmail.com či telefonním čísle 731 049 669.
Datum konání rozhovoru

Podpis

……………...

………………………………
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Příloha č. 2
Scénář rozhovoru
Představení rodinné situace
1) Kolik je Vám let?
2) Jaký je Váš rodinný stav?
3) Kolik máte dětí? Jak staré?
4) Do jaké péče je dítě svěřeno?
5) Jaký máte vztah s bývalým partnerem = rodičem dítěte?
6) Jak daleko bydlíte od druhého rodiče vašeho dítěte?
Střídavá péče
1) Jak probíhala domluva o porozvodové/porozchodové péči o dítě?
2) Zastávali jste jako rodiče shodný postoj k následné péči o dítě nebo musel
rozhodnout soud?
3) Objevily se při domluvě nějaké překážky?
4) Jak vnímáte střídavou péči, co pro Vás představuje?
5) Jak si myslíte, že střídavou péči vnímá Vaše dítě? (Změnilo se v jeho životě něco?
Mělo to vliv na známky ve škole/chování? Vyhovuje mu to?)
6) Myslíte si, že střídavá péče zajišťuje větší rovnoprávnost rodičů?
7) Musel/a jste v životě kvůli porozvodové péči o dítě něco změnit? (například
bydliště, zaměstnání…)
8) Jakou školu dítě navštěvuje?
9) Změnila porozvodová péče o dítě Váš vztah s dítětem? Případně jak?
10) Jaký je Váš vztah s bývalým/ou partnerem/kou?
11) Jakou roli podle Vás hraje vzdálenost od bydliště druhého rodiče?
12) Myslíte si, že střídavá péče ovlivňuje i další členy rodiny, například nového
partnera/novou partnerku?
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