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Příloha č. 1
Informovaný souhlas
Výzkum probíhá v rámci zpracování diplomové práce „Sociální práce v kontextu domácího
násilí v kombinaci s duševním onemocněním“ na Husitské teologické fakultě Univerzity
Karlovy. Diplomová práce je psána ve studijním programu Sociální práce. Cílem diplomové
práce je vytvoření přehledové studie, která by poskytovala základní soubor informací a metod
(background) důležitých pro sociální práci s klienty, kteří jsou osobou ohroženou domácím
násilím v kombinaci s duševním onemocněním.
Studie bude sestavena tak, aby zvyšovala povědomí sociálních pracovníků v práci s klienty
při poskytování odborného sociálního poradenství v poradnách a práci v intervenčních
centrech. Výstupy rozhovorů budou použity jen pro účely této diplomové práce a přehledové
studie.
Jméno: ........................
Pracovní pozice: .......................
Obec: ....................

Souhlasím s využitím výzkumného rozhovoru v diplomové práci a přehledové studii
s uvedením následujících údajů:


Jméno



Pracovní pozice



Obec



Anonymně

Souhlasím s využitím výzkumného rozhovoru v následné odborné publikační činnosti
výzkumnice s uvedením následujících údajů:



Jméno



Pracovní pozice



Obec



Anonymně

V ........................ dne .......................... Podpis: ...........................

Příloha č. 2
Autorčina mapa kategorií
Obrázek I. Mapa kategorií a vztahy mezi nimi při axiálním kódování:

Obrázek II: Centrální kategorie

Příloha č. 3
Rozhovor - znění otázek
Přepisy rozhovorů jsou k dispozici v archivu autorky práce.

Číslo otázky

Znění otázky
1 Můžete představit organizaci a svou pracovní náplň?
Setkáváte se ve Vaší práci s klienty,kteří jsou duševně nemocní a
2 zároveň jsou osobou ohroženou domácím násilím?
3 Jak často se s takovým druhem klientů setkáváte?
Jaké situace ve Vaší práci vnímáte jako problematické v kontextu
4 domácího násilí a duševního onemocnění?
Na kolik mapujete a následně intervenujete, pokud pozorujete
5 na klientovi znaky domácího násilí/duševního onemocnění?
Co Vám ve Vaší práci nejvíce pomáhá, když už nevíte, jak s klientem
6 pracovat? Co ještě usnadňuje Vaše konzultace s klienty?
Je pro Vás práce s takovým druhem klientů specifická? Jaké řešení
navrhnete, pokud je Váš klient psychotický/akutně ohrožený domácím
7 násilím?
8 S jakými problémy se při práci s takovým druhem klientů setkáváte?
Obracíte se v takovém případě na NNO, která je na práci s takovým
9 druhem klientů zaměřená? Pokud ano, na jakou?
10 Jaké máte možnosti dalšího vzdělávání?
Jaké postupy užíváte nejčastěji při práci se svou cílovou skupinou?
11 Hodnotíte je jako efektivní?
Jaké metody užíváte nejčastěji při práci se svou cílovou skupinou?
Můžete mi jí popsat? Pokud bude váhat/nebude přístupný - můžete mi
12 vybrat z kartiček?
Jaký postup nebo metodu sociální práce byste doporučil/a při práci
s klienty ohroženými domácím násilím a duševním onemocněním?
Můžete mi tuto metodu popsat? Pokud bude váhat/nebude přístupný 13 můžete mi vybrat z kartiček?
Jaký postup nebo metoda soc. práce by Vám v tomto případě přišla jako
14 nevhodná a proč?
15 Je něco, co Vás k tématu ještě napadá? Něco, co byste chtěl/a zmínit?

