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PŘÍLOHA 2
POZNÁMKOVÝ ARCH K SEMISTRUKTUROVANÉMU ROZHOVORU24
Kód respondentky:
Datum rozhovoru:
Věk: (rok,měsíc)
Věk v době porodu : (rok, měsíc)
Datum narození dítěte:
Pohlaví dítěte:
Porod: (termín, způsob, komplikace….)
Porodní váha, míry:
Životní okolnosti účastnice
základní rámec situace (Jak by ses představila? Řekni mi o sobě něco víc.)
Těhotenství:
V jakém stádiu jsi zjistila, že jsi těhotná a jak (test, lékař…)? První dojem, myšlenka?
Jaké bylo rozhodování, jestli si dítě necháš? Kdo vše se s Tebou rozhodoval? Jak
dlouhé bylo rozhodování? Kdo nesouhlasil? …
Komu jsi to řekla jako prvnímu? Jak reagoval/a?
Z čeho jsi měla obavy? Co jsi postrádala?
Co nakonec rozhodlo, že jsi rozhodla stát se maminkou?
Kdo ti pomáhal?
Jaké jsi měla těhotenství (psychický a fyzický stav)?
Co tě na něm překvapilo?
Jak vzpomínáš na porod a prostředí nemocnice?
Užívala jsi antikoncepci? Partner? Jak jste se v této otázce domlouvali?
Další: např. předchozí interrupce, věk pohlavního debutu…
Partnerství :
Jak dlouho jste spolu chodili? Vážná známost? Kolikátý to byl sexuální partner?
Jak se k situaci postavil otec dítěte?
Kolik let mu bylo v době, kdy jsi zjistila, že jsi těhotná?
Jak ti pomáhal v těhotenství a jak teď?
Je zapsán v rodném listě dítěte?
Co plánujete do budoucna?

většina účastnic uvítala tykání, proto otázky koncipovány takto. Otázka oslovování byla dojednána na
začátku spolupráce. Účastnice si samy zvolily formu.
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Prožívání mateřství
Proč si myslíš, že lidé mají děti?
V kolika letech sis plánovala založit rodinu?
Kolik by sis přála mít dětí?
V čem s myslíš, že je tvoje mateřství jiné, než u dospělé maminky?
Řekni mi něco o dcerce/synkovi.
Co považuješ na výchově dcery/syna za nejtěžší?
Co naopak zvládáš dobře?
Jak jsi se změnila, od té doby co jsi maminkou?
Jak teď vzpomínáš na dobu, co sis syna/dceru přivezla z porodnice? Jaké to pro Tebe
bylo období?
Na co jsi pyšná?
Je něco, čeho lituješ?
Jaká jsem matka? Podle čeho tak soudím?
Jaký je podle Tebe postoj společnosti k tak mladým maminkám? Co si podle Tebe
myslíš, že si myslí?
Co ti mateřství přineslo?
Opory
Jaké byly reakce rodičů, okolí?
V čem mi pomáhají?
Změnil se nějak náš vztah?
V čem by se chtěla od rodičů inspirovat? Je něco co bych chtěla dělat jinak?
Jak hodnotíš svou životní situaci?
Jak hodnotíš pomoc okolí? (vychovatelky, sociální pracovnice, apod.)
Myslíš si, že jsi už dospělá?
Jak se odreagováváš?
Aspirace
Jak vidíš své další vzdělání?
Jak vidíš svůj život za pět let?
Co by jsi chtěla předat svému dítěti (výchovné postoje)?
Co by jsi chtěla dokázat?
Jsou k tomu nějaké překážky?
Shrnutí, poznámky, specifika
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PŘÍLOHA 3

VYBRANÉ SPECIALIZOVANÉ PORADENSKÉ A REZIDENČNÍ SLUŽBY PRO
NEZLETILÉ TĚHOTNÉ DÍVKY, NEZLETILÉ MATKY A JEJICH DĚTI25

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky
Voršilská 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 933 943, 224 930 661, 603 213 826
Fax: 224 933 943
Email: praha@poradnaprozeny.eu
http://www.poradnaprozeny.eu
Linka pro ženy a dívky: 603 210 999
Kolpingův dům – azylový dům pro matky s dětmi
Bohnická 32/3, Praha 8 Bohnice
Tel.: 283 851 547, 283 850 113
Email: kolping@kolpingpraha.cz
www.kolpingpraha.cz
Na počátku, o.s.
Soběšická 60
614 00 Brno
Tel.: 548 221 405
Email:info@napocatku.cz
www.napocatku.cz
Poradna Na počátku (Odborné sociální poradenství)
Domov pro dětský život (Azylové domy)
Pobytová následná péče Domova pro dětský život – byty na půli cesty (Domy
na půl cesty)
Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život – sociálně
aktivizační služby (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Seznam byl koncipován na základě získání informací o konkrétních zkušenostech těchto institucí a
služeb s nezletilými matkami. Tyto odkazy považujeme za orientační, jsme si vědomi, že se nejedná o
úplný přehled.
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Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Měchurova 317
339 01 Klatovy
Tel.: 376 323 210, 731 433 085
Email: dmd@charitakt.cz
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Čermákova 29, Plzeň, 301 00
Tel.: 377 423 159, 731 433 106
Email: dmd@mchp.cz
Domov pro matky s dětmi v tísni
Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 776 388, 731 433 006
Email: dmdhavlovice@volny.cz
Domov sv. Máří Magdaleny
Nám. Jiřího 29,
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Tel: 412 379 211
Email: dmm.jiretin@dchltm.cz
Podmínky pobytu nezletilých matek (ukázka z vnitřního řádu azylového domova)
Nezletilé matky mohou byt umístěny v Domově jen se souhlasem zákonného zástupce
nebo na základě rozhodnutí OPD okresního nebo městského úřadu. Do doby zletilosti
dále za matku odpovídá zákonný zástupce.
Na nezletilé matky se vztahuje povinnost zachovávat v plném rozsahu domácí řád,
kromě oblastí, které souvisí s právním postavením těchto osob vzhledem k zákonné
odpovědnosti, proto zák. zástupce nezletilé matky písemně potvrdí, že přebírá
odpovědnost za matku i její dítě.
Po narození dítěte nezletilé matce sociální pracovnice Domova uvědomí příslušné
OPD v místě trvalého bydliště.
Pokud chce nezletilá matka odjet mimo Domov, třeba i jen na jednu noc, překládá
pracovníku Domova předem písemné svolení svého zákonného zástupce.
Nezletilé matce nesmí být svěřováno žádné cizí dítě na hlídání.
Nezletilá matka je povinna dbát rad a upozornění pracovnic Domova. Matka, která
dosud nedovršila 18 let, nesmí v Domově kouřit. Je povinna vždy být do 22:00 hodin v
Domově, výjimku předem oznámenou, může povolit vedoucí Domova.
Nezletilá matka se podřizuje pokynům pracovníků Domova i v otázkách finančních.
Postupné předávání peněz proti podpisu.
Dojde-li k situaci, které by mohla mít za následek předčasné ukončení pobytu matky v
Domově - viz. článek 6. odstavec 3., musí být tato situace řešena v součinnosti s
vedením Domova, ČKCH, odborem soc. péče v místě bydliště a zákon. zástupcem.
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Diagnostický ústav a SVP (oddělení pro nezl. matky)
Na Dlouhé mezi 19
147 00 Praha 4
Tel: 241 723 646
Email: info@dum-praha.cz
www.dum-praha.cz
Výchovný ústav Černovice
Jirákova 285
394 94 Černovice
Tel: 565 492 201, 565 492 203
Email: vu.cernovice@vucernovice.cz
www.vucernovice.cz
Výchovný ústav Moravský Krumlov
Nádražní 698
672 01 Moravský Krumlov
Tel.: 515322423
Email: vudm@quick.cz
vudds@seznam.cz
www.vuddmoravskykrumlov.cz
Dětský domov Čtyřlístek
Zámecká 853
348 15 Planá
tel.: 374 794 350,
email: j.tvar@centrum.cz
www.ddplana.cz
Dětský domov Most
Adresa: K. H. Borovského 1146, 434 01 Most
Telefon: +420 476 703 647
Email: ddkhb@edu-most.cz
www.ddmost.wzm.cz
Dětský domov Zruč nad Sázavou
Poštovní 593
285 22Zruč nad Sázavou
Tel: 327 531 964 nebo 327 591 885
Email: dd-zruc@mybox.cz
http://www.detskydomov.zruc.info
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Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií
Sulická 120
140 00Praha 4 Krč
Tel.:
Email: jaroslava.lukesova@ftn.cz
Zelená linka: 800 260 900
Dětské centrum Veská
Veská čp. 21
533 04 Sezemice
Tel.: 466 934 001, 466 934 004
Email: dcveska@seznam.cz
www.dcveska.cz

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.
Radomyšlská 336
386 29 Strakonice
Tel.:383 314 334
Email: info@dcjk.cz
www.dcjk.cz
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