Přílohy
Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s matkou
•

Informace o rodině – představení informantky a její rodiny

•

Dítě a služby péče o děti
o Průběh rozhodování – jestli a kam dítě umístit
o Zkušenost s MŠ – proč veřejná MŠ/jiné zařízení
o Vhodný věk nástupu do MŠ
o Problémy při přihlašování do MŠ
o Kritéria přijetí

•

Služba MŠ
o Jsou služby MŠ dostačující? Vyhovují potřebám?
o Alternativy – S jakými službami máte zkušenost?
o Hlavní nedostatky a výhody/přínosy MŠ pro dvouleté děti?
o Popis ideální služby
o Je problematické skloubit rodinu a práci?
•

Vnímání povinnosti
o Jaký věk dítěte je vhodný pro jeho nástup do MŠ?/ V kolika letech by mělo začít chodit
do školky? Proč?
o Druhá strana říká XY, co si o tom myslíte?
o Reakce okolí
o Názor na povinnost MŠ přijímat dvouleté děti
o K názorům jaké skupiny (rodičů, odborníků, učitelek v MŠ, politiků...) by se v takovém
případě mělo nejvíce přihlížet?
o Měly by mít veřejné MŠ povinnost přijímat děti již od 2 let věku? Proč ano/ne?

•

Doplnění rozhovoru
o Je něco, čeho jsme se během našeho rozhovoru nedotkly, ale přijde Vám to
důležité/zajímavé?

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru s ředitelkou MŠ
•

Popis MŠ
o kritéria pro přijetí
o počet učitele
o počet dětí
o třídy

•

Vhodný věk nástupu do MŠ

•

Dvouleté děti v MŠ
o Ano či ne?
o Zdůvodnění
o Specifika dvouletých dětí Přínosy
o MŠ pro děti/rodiče/školky

•

Komunikace s rodiči
o Problémy
o Snaha přihlašovat dvouleté děti

•

Vnímání povinnosti MŠ přijímat dvouleté děti
o Důsledky pro MŠ

Příloha č. 3: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a informací pro bakalářskou práci: Vnímání
povinnosti MŠ přijímat děti od věku 2 let.
Držitelka souhlasu: Kristýna Syrovátková
tel: 608 355 022
email: bapfsv@gmail.com
Předmět a provedení:
Výzkum je prováděn v rámci zpracování bakalářské práce na katedře sociologie Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na zkušenosti ředitelek MŠ a matek, které mají děti ve
věku od 2 do 6 let věku, nejlépe však dvouleté.
Výzkum bude veden formou rozhovoru. Průběh rozhovoru bude nahráván a ze zvukového záznamu
bude následně pořízen přepis, který bude dále analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude
sloužit pouze pro potřebu přepisu a bude k dispozici pouze Kristýně Syrovátkové. Přepis bude
anonymizován tak, aby byla zaručena anonymita a ochrana všech osob zmíněných průběhu rozhovoru
a aby nebylo možné tyto osoby na základě anonymizovaného přepisu identifikovat. Budou změněna
všechna jména osob a míst.
Zvukový záznam a přepis bude Kristýna Syrovátková uchovávat u sebe.
Doslovné citace částí anonymizovaného přepisu mohou být použity v závěrečné bakalářské práci.
Prohlášení:
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací. Rozumím výše uvedenému
textu a souhlasím s jeho obsahem.
Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších informací mohou být i osobní a citlivé záležitosti a
obtížná témata.
Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo nepříjemné otázky. Rozumím tomu, že mohu
úplně zrušit mojí účast na výzkumu.

Podpis informantky:...........................................................................
Podpis výzkumnice:...........................................................................
Datum:................................................................................................

