
Přílohy 

Příloha A – Polostrukturovaný rozhovor 
 

1. Kdy byl založen Váš domov seniorů?  
 

2. Kolik klientů je ve Vašem domově?  
 

3. Jaký je jejich průměrný věk?  
 

4. Kolik je ve Vašem domově aktivizačních pracovníků? 
 

5. Jaký je typický denní režim klientů Vašeho domova? 
• Která část dne je věnována aktivizaci? 

 
6. Jaké druhy aktivizace, z hlediska počtu účastníků, Váš domov nabízí? 

 
7. Jaké volnočasové aktivity jsou ve Vašem domově realizovány? 

 
8. Jaké druhy terapií jsou Vašim klientům k dispozici? 

 
9. Jaké možnosti vzdělávání Váš domov nabízí? 

 
10. Která aktivita je mezi klienty nejnavštěvovanější? 

 
11. Snažíte se od klientů zjišťovat zpětnou vazbu na realizované aktivity? 

• Pokud ano, jakým způsobem? 
 

12. Chybí ve Vašem domově podle Vás či Vašich klientů nějaká aktivizační činnost? 
• Pokud ano, jaká? 

 
13. Kdo je zodpovědný za vytváření aktivizačního programu ve Vašem domově? 

 
14. Mohou se klienti na tvorbě tohoto programu podílet? 

• Pokud ano, jakým způsobem? 
 

15. Podílejí se na aktivitách ve Vašem domově také dobrovolníci? 
• Pokud ano, jakým způsobem? 

 
16. Opakují se ve Vašem domově aktivity pravidelně?  

• Jak často se konají? 
• Z jakého důvodu tomu tak je? 

 
17. Které aktivity se naopak konají spíše nárazově?  

• Co je příčinou? 



 
18. Jaké faktory je u Vašich klientů při přípravě programů zapotřebí zohlednit? 

 
19. Jakým způsobem podporujete účast klientů v aktivitách?  

 
20. Co děláte, když se klienti aktivit účastnit nechtějí? 

 
21. Jak noví klienti obvykle reagují na příchod do domova? 

 
22. Jakým způsobem Vaši zaměstnanci pomáhají novým klientům při překonávání 

počáteční fáze v domově? 
 

23. Je ve Vašem domově pro nové klienty připraven adaptační plán? 
• Jak tento plán vypadá? Figurují v něm aktivizační činnosti? 
• Jakým způsobem probíhá evaluace jeho naplňování? 

 
24. Jaká je průměrná doba adaptace klientů Vašeho domova? 

 
25. Projevují se u klientů, kteří se pravidelně zúčastňují aktivizačních programů, nějaké 

změny?  
• Pokud ano, jaké to jsou? 

 

  



Příloha B – Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

Vážená paní, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v rámci bakalářské práce.  

Název práce: Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů v domovech pro seniory 

Řešitel projektu: Hana Kratochvílová 

Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy 

Popis výzkumu: 

Účelem výzkumu je identifikovat možnosti aktivizace ve vybraných domovech seniorů v Praze 
s ohledem na jejich potenciální dopad na adaptaci a kvalitu života klientů. Výzkum probíhá 

formou online rozhovorů s aktivizačními pracovníky. Rozhovory jsou nahrávány na diktafon 

a po zpracování informací je zvukový záznam ihned odstraněn. Rozhovory jsou plně anonymní. 

Předpokládaná doba rozhovoru je 30 minut. 

…………………………. 

podpis řešitele projektu 

 

Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu 

Prohlašuji a svým uvedeným souhlasem potvrzuji, že se dobrovolně účastním výše uvedeného 

projektu a že jsem měla možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní 

informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostala 
jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byla jsem poučena o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat. 

Jméno a příjmení účastníka:  

Název domova pro seniory:  

Datum:  

S účastní ve výzkumu:  a) souhlasím   b) nesouhlasím 

 


