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Příloha 1
INFORMOVANÝ SOUHLAS S ROZHOVOREM.
Byl jste požádán o rozhovor, jehož účelem je získání dat pro bakalářskou práci
Damiána Kovandy.
Tato bakalářská práce je součástí studijních povinností oboru sociologie a sociální
antropologie na fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Předpokládaný
název práce je „Proměny každodennosti se zánikem vojenského letiště „Korea“
v Žatci“
Tato práce se zaměřuje především na bývalé zaměstnance zaniklého letiště.
Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Samotný rozhovor bude dlouhý
přibližně třicet minut a bude nahráván na diktafon pro účel následného zpracování.
Jelikož se bude rozhovor zaměřovat převážně na osobní informace, budete mít proto
z mé strany zajištěnou:
-

Anonymitu: V mé práci se nebude vyskytovat vaše pravé jméno a z přepisů
rozhovorů budou odstraněny všechny vaše identifikační údaje.

-

Mlčenlivost výzkumníka: Vámi poskytnuté informace budou sloužit pouze k práci
D. Kovandy a bez vašeho svolení nebudou dále šířeny.

-

Autorizaci přepsaného rozhovoru: po přepsání rozhovoru, budete mít možnost se
k poskytnutým informacím vyjádřit a popřípadě je i opravit.

-

Možnost v průběhu rozhovoru i poté od výzkumu odstoupit a dále se jej neúčastnit.
Svým podpisem zde souhlasíte s účastí na výzkumném rozhovoru a

s poskytnutím informací k výše představené bakalářské práci Damiána Kovandy.
Jméno dotazovaného: _______________

Podpis dotazovaného: _______________

Jméno Výzkumníka: _______________

Podpis výzkumníka: _______________

V Žatci dne _______________
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Příloha 2: Podněcující fotografie použité při rozhovorech
(zdroj: oficiální stránky průmyslové zóny Triangle,
https://www.industrialzonetriangle.com/cs/puvodni-stav-zony-triangle-a-sanace)
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Příloha 3: Srovnání fotografií letiště „Korea“ (letecký snímek) před demolicí a po
demolici a výstavbě průmyslové zóny Triangle
Letecký snímek vojenského letiště Žatec z r. 2000

Zdroj: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
Letecký snímek průmyslové zóny Triangle Žatec z r. 2018

Zdroj: https://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
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