
P1) INFORMOVANÝ SOUHLAS

Informace o výzkumu

Zúčastníte  se  výzkumu,  který  je  součástí  diplomové  práce  s  názvem  Vliv  konverze 
k římskokatolické  církvi  na  změnu  vědomí  vlastní  účinnosti.  Výzkum  bude  probíhat  formou 
jednoho rozhovoru, který bude nahráván a bude trvat přibližně  hodinu. Cílem výzkumu je zjistit, 
jaké  změny  může  konverze  vyvolat  ve  vědomí  vlastní  účinnosti.  Zajímám  se  tedy  o  průběh 
konverze, o to, jak jste ji prožíval/a a jak svoji víru a obrat k ní prožíváte dnes.

Účast na výzkumu je dobrovolná a informovaný souhlas je možné odvolat a z projektu odstoupit 
během nebo bezprostředně po rozhovoru.

Veškerá  data,  která  se  budou  týkat  hlavně  Vašeho  osobního  života,  budou  od  počátku 
anonymizována. 

Informovaný souhlas

Výzkumnice: Bc. Štěpánka Lopaurová

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Prohlašuji, že jsem četl/a celý výše uvedený text Informace o výzkumu a porozuměl/a jsem jeho 
smyslu. Souhlasím s mojí účastí v uvedeném výzkumném projektu a s pořízením audionahrávky a 
rozumím, že mohu souhlas odmítnout, případně svobodně a bez udání důvodů z účasti odstoupit. 
Beru na vědomí,  že veškeré informace budou anonymizovány a budou sloužit  pouze pro účely 
zpracování diplomové práce

Jméno a příjmení: ………………………………………………….. Podpis: ….........................

V ………………………… dne: …………………………

Rozhovor realizuje::

Jméno a příjmení: ………………………………………………….. Podpis: ………………….

V ………………………… dne: …………………………



P2) UKÁZKA STRUKTURY ROZHOVORU

Obecně ke konverzi (jak probíhala konverze):

Co se dělo ve vašem životě, když jste se dostal/a k víře?

Co jste v té době řešil/a?

Řešil/a byste to dnes jinak?  

Byla nějaká situace, která vám z nějakého důvodu utkvěla, byla pro vás něčím důležitá, nebo byla 
třeba nějak náročná? Nějaké setkání? 

Jak jste došel/došla k tomu, že se stanete věřící, necháte se pokřtít? (Jak jste poznal/a, že se něco 
děje?) Byla nějaká situace, která vám pomohla se rozhodnout?

Jak to vnímalo okolí, když jste jim řekl/a, že se chcete nechat pokřtít?

Byl někdo proti tomu?

Kdo reagoval pozitivně?

Byl někdo, kdo vás podporoval, odrazoval?

Jak  jste  se  cítil/a  při  rozhodování?  Měl/a  jste  obavy,  strach,  nejistotu,  těšil/a  jste  se,  bylo  to  
osvobozující?

Jakou roli pro vás hrála modlitba? Vztah s Bohem?

Srovnání života před a po konverzi:

Cítíte se teď jinak? (Prožíváte věci jinak?) Rozhodujete se jinak?

Jak a v čem se například změnily vaše návyky? 

Jak teď nakládáte s časem, je v tom rozdíl?

Jakým aktivitám, činnostem teď dáváte přednost?

Jak se změnilo trávení vašeho volného času?

Co děláte, vnímáte jinak?

Jak se změnily vaše životní plány?

Když teď prožíváte nějakou náročnou, negativní situaci, jak to řešíte jako věřící člověk?

Jak byste to řešil/a předtím?

Jak reagujete dnes na situace, které jsou pro vás náročné?

Změna – prožitek, projevy, konflikty:

(Co to pro vás znamená, že se něco změnilo?)

Vybavujete si nějakou situaci, kdy vás víra odlišuje od ostatních, nebo vás s nimi naopak spojuje? 

Jak se rozšířil, nebo zúžil okruh vašich známých? Jaké vnímáte změny ve vztazích s druhými lidmi 
(obecně)? 

Změnil se nějaký váš konkrétní vztah? Jak se změnily vaše vztahy v rodině, mezi přáteli, nebo v 
pracovním prostředí?

Změnilo to nějak vaše názory například na potrat? Politickou orientaci?

Homosexualitu nebo obecně sexualitu?



Jaké situace jsou pro vás teď obtížnější, nepříjemné? Jaké naopak snazší?

Jak vnímáte vztah s Bohem dnes? Jakou roli pro vás hraje modlitba dnes?

Čeho byste chtěl/a v životě dosáhnout? Co plánujete do budoucna?

Co pro tyto plány a životní cíle považujete za důležité?

Co vás v současnosti nejvíce trápí ve společnosti, mezi lidmi?

Co vám v současnosti dělá největší radost?

Kde se vidíte za pět let? Jaké je vaše největší přání?


