
Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 

 
  

Vážený pane, vážená paní,  

 

ráda bych Vás tímto požádala o souhlas s Vaší účastí ve výzkumu. Výzkum je 

zpracováván pro mou diplomovou práci na katedře psychologie Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy.  

Výzkum je založen na rozhovorech, které budou zaznamenávány jako audionahrávka. 

Ta bude později přepsána a v diplomové práci uvedena písemně. Veškeré údaje získané během 

i mimo rozhovor budou zcela anonymizovány.  

Jeden rozhovor bude dlouhý přibližně 60 minut.  

  

 

 

 

 

 Děkuji za Váš čas a ochotu  

 Lívia Knapeková 

 

 

 

 

 

Tímto dávám souhlas s účastí ve výzkumu.   

 

Jméno: .................................................................................................................  

Příjmení:  .............................................................................................................  

 

 

 

V  ..........................  dne  ...................   .....................................................  

                 Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor rozhovoru 

 
1.) Na začiatok by som s Vami chcela prebrať obdobie, kedy ste sa rozhodli stať sa svedkom 

Jehovovým... 

• Aké to bolo obdobie vo Vašom živote? Čo ste vtedy robili (zamestnanie, škola, vek...) 

→  vtedajšie záujmy, hodnoty...  

• Ako ste sa dostali k svedkom Jehovovým? Čo Vás na nich zaujalo? 

→ Bol nejaký dôvod, ktorý bol najdôležitejší pre Vás?  

→ Dialo sa vtedy niečo vo vašom živote s čím ste sa vtedy vyrovnávali?  

• Aký bol priebeh pripojenia sa (postupné, impulzívne, pocity)  

• Ako na to reagovalo Vaše okolie? S čím ste sa v týchto chvíľach museli vyrovnávať? Bolo to 

príjemné obdobie? 

2.) Rada by som sa spýtala ešte na Vaše detstvo a dospievanie 

• Aké ste boli dieťa a adolescent?  

• Rodina, vrstovníci, škola – vzťahy v rámci týchto inštitúcií 

• Štýl výchovy, druh vierovyznania, záujmy v detstve 

3.) Myslíte si, že Vás konverzia zmenila? Že ste bol iným človekom? 

• V čom vidíte túto zmenu? Vedel by ste sa popísať pred a po konverzii? Prípadne teraz, keď už 

Svedok nie ste?  

• Mohli by ste uviesť nejaký príklad konkrétnej zmeny vo Vašom živote? (koníčky, záľuby, 

ciele...) 

• Aká bola pre vás osobne najdôležitejšia zmena?  

• Aký ste mali z toho vtedy pocit? 

• Bolo niečo, čo Vám vtedy chýbalo z predošlého života? a naopak, čo vám vôbec nechýbalo?  

3.) Čo Vám táto viera do života prinášala?  

• Čím si myslíte, že táto viera obohacovala Váš život? Konkrétne situácie?  

• Chýba vám niečo z týchto vecí?  

• Bolo aj niečo, čo Vám vtedy nebolo príjemné?  

4.) Aké boli Vaše motívy opustiť svedkov Jehovových? Prečo ste odišli? 

• Čo ste prežívali? Môžete popísať tie pocity?  

• Ako ste sa s odchodom vyrovnávali?  

• Aké to je, byť odpadlíkom?  

5.) Celý čas sa bavíme o živote predtým, ale čo teraz, aký máte náhľad na túto Vašu minulosť 

s odstupom času?  

• Cítite zmenu vo Vašom živote? Dá sa zrovnať s tou, ktorá bola ešte pred konverziou k SJ? 

• Čo teraz robíte? aké sú vaše záujmy, koníčky, atd. 

• Ste veriaci? Ak áno v akej viere? 

• Ako sa teraz dívate na Vaše bývalé členstvo?  

• Dalo Vám to niečo, prípadne vzalo? 

6.) Je niečo, čo ostalo nepovedané a chceli by ste o tom hovoriť? 

 


