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Příloha č. 1 – Informovaný souhlas pro vedení organizace 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO VEDENÍ ORGANIZACE 

Získávání údajů pro účely diplomové práce 

Možnosti osob s lehkým mentálním postižením v oblasti navazování 

vztahů 

 

Výzkum probíhá v roce 2020/2021 a jeho výsledky budou využity pouze pro účely 

zpracování diplomové práce vedené na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Autorem je Bc. Lenka Kučerová, studentka oboru Speciální pedagogika. 

Výzkum bude probíhat v soukromých bytech klientů, cílem je zjistit jejich zkušenosti 

s navazováním sociálních vztahů. 

Účast na rozhovoru je dobrovolná a je zachována anonymita klienta i organizace. 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru:  

ANO    X     NE 

Souhlasím s pořízením audiozáznamu pro účely diplomové práce: 

ANO     X     NE 

Uděluji souhlas pro účely diplomové práce Bc. Lence Kučerové. 

 

 

V ……………………….       

 Dne ……………………….    Podpis ………….…..…………… 

 

 

Podpis výzkumníka ……………………………….. 

   Lenka Kučerová 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas pro respondenty 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKY 

Získávání údajů pro účely diplomové práce 

Možnosti osob s lehkým mentálním postižením v oblasti navazování 

vztahů 

 

Výzkum probíhá v roce 2020/2021 a jeho výsledky budou využity pouze pro účely 

zpracování diplomové práce vedené na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Autorem je Bc. Lenka Kučerová, studentka oboru Speciální pedagogika. 

Výzkum bude probíhat v soukromých bytech klientů, cílem je zjistit jejich zkušenosti 

s navazováním sociálních vztahů. 

Účast na rozhovoru je dobrovolná a je zachována anonymita klienta i organizace. 

Souhlasím s tím, že se budu účastnit výzkumu: 

ANO    X     NE 

 

Souhlasím s tím, že bude rozhovor nahráván a tato nahrávka bude použita pouze pro tuto 

diplomovou práci: 

ANO     X     NE 

 

Uděluji souhlas pro účely diplomové práce Bc. Lence Kučerové. 

 

V ……………………….       

 Dne ……………………….    Podpis ………….…..…………… 

Podpis výzkumníka ……………………………….. 

   Lenka Kučerová 
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Příloha č. 3 – Rozhovor pro respondenty 

1. Jste muž nebo žena? 

2. Kolik je Vám let? 

3. Jak dlouho žijete v pobytovém zařízení? 

4. Co znamená přátelství?  

5. Je důležité mít přátele? Proč? 

SVO: Jakým způsobem lidé s lehkým mentálním postižením navazují sociální vztahy? 

6. Jak jste se seznámil/a s přáteli? 

7. Kdybyste chtěl/a poznat někoho nového, jak byste to udělal/a? (Kam byste šel/šla? 

Co byste řekl/a?) 

8. Máte partnera? Pokud ano, jak jste se potkali?  

9. Pokud ne, proč myslíte, že žádného nemáte?  

SVO: Jaké bariéry a omezení v navazování sociálních vztahů vnímají lidé s lehkým 

mentálním postižením? 

10. Jaké máte možnosti potkat nové přátele/partnera? 

11. Jak Vaši rodiče/opatrovník/vedení organizace podporuje přátelství/Váš vztah 

s partnerem?. 

12. Jaký vliv má mentální postižení na získávání přátel?  

13. Jaký vliv má pobytové zařízení na vztahy?  

SVO: Jaká mohou vyvstat rizika při navazování sociálních vztahů lidí s lehkým 

mentálním postižením? 

14. Stalo se Vám někdy, že Vám přítel nebo partner ublížil? Jak? 

15. Co uděláte, když se Vám nelíbí, co Váš přítel/partner říká nebo dělá? 

16. Myslíte, že na internetu se dá najít přítel/partner? 

17. Myslíte si, že je seznamování na internetu bezpečné? Proč? 

18. Stalo se Vám někdy při seznamování na internetu něco, co nebylo příjemné? Co 

jste udělali? 

19. Stalo se Vám někdy, že by Vás kamarád třeba okradl, půjčil si peníze a pak je 

nevrátil, nebo Vám jinak ublížil? Co jste udělali? 

20. Chtěl/a byste ještě něco říct k tomuto tématu? 

21. Chtěl/a byste se na něco zeptat?  
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Příloha č. 4 – Rozhovor pro sexuální důvěrníky 

1. Jak dlouho pracujete jako sexuální důvěrník? 

2. S jakými cílovými skupinami máte zkušenosti? 

3. Jak dlouho pracujete jako sexuální důvěrník v této organizaci? 

4. Jakým způsobem lidé s mentálním postižením navazují sociální vztahy? 

5. S jakými problémy ve vztazích se u lidí s mentálním postižením setkáváte? 

6. S jakými bariérami v navazování vztahů se obvykle setkáváte u lidí s mentálním 

postižením? 

7. Vidíte nějakou možnost zlepšení v této oblasti? Jak by se podle Vás daly tyto 

bariéry odstranit nebo zmírnit? 

8. Jaká jsou běžná rizika při navazování vztahů u lidí s mentálním postižením? 

9. Jak se jim lze účinně bránit? Vidíte nějakou možnost ochrany před těmito riziky? 

10. Proč je podle Vás vhodné osoby s mentálním postižením podporovat v rozvíjení 

sítě sociálních vztahů? 

11. Máte nějakou poznámku, která zde nezazněla? 
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Příloha č. 5 - Ukázka – přepis rozhovoru 

Jste muž nebo žena? 

 žena 

Kolik je Vám let? 

 39 

Jak dlouho žijete v pobytovém zařízení? 

 21 let 

Co znamená přátelství?  

 Kamarádi. Kamarád musí být hodný, nesmí být zlý, musí mi pomáhat. 

Je důležité mít přátele? Proč? 

 Já myslím, že ano. Kamarád se s tebou baví, na povídání. 

Jak jste se seznámil/a s přáteli? 

 V práci. Tady v *zařízení* nemám kamarády ani na chatě. 

Kdybyste chtěl/a poznat někoho nového, jak byste to udělal/a? (Kam byste 

šel/šla? Co byste řekl/a?) 

 V práci. Nebo v cukrárně. Tam bych přišla a řekla: „Ahoj, jmenuju se ***, 

chceš se se mnou kamarádit?“ 

Máte partnera? Pokud ano, jak jste se potkali?  

 Ano, poznali jsme se v *zařízení*. Rozešli jsme se, ale pak jsme spolu zase 

začali chodit. 

Jaké máte možnosti potkat nové přátele/partnera? 

 V práci. 

Jak Vaši rodiče/opatrovník/vedení organizace podporuje přátelství/Váš vztah 

s partnerem? 

 Když žila ještě maminka, tak mi kamarády schvalovala, ale přítele moc ne, 

neměla ho ráda. V *zařízení* mi pomáhají asistenti a párový terapeut, k němu 

chodíme s partnerem. Ta nám hodně pomáhá. 
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Jaký vliv má mentální postižení na získávání přátel?  

 Nemá. 

Jaký vliv má pobytové zařízení na vztahy?  

 Nemá, neměla bych víc přátel, kdybych tu nežila. 

Stalo se Vám někdy, že Vám přítel nebo partner ublížil? Jak? 

 Partner, když se opije, strčí do mě. Já jsem se pak zamkla v pokoji, bojím se 

ho, nic mu neřeknu.  

Co uděláte, když se Vám nelíbí, co Váš přítel/partner říká nebo dělá? 

 Zamknu se v pokoji. 

Myslíte, že na internetu se dá najít přítel/partner? 

 To nevím, nemám internet. 

Myslíte si, že je seznamování na internetu bezpečné? Proč? 

 Není, to mi říkali, že to nemám dělat. Jsou nebezpečné. 

Stalo se Vám někdy při seznamování na internetu něco, co nebylo příjemné? Co 

jste udělali? 

 Ne. 

Stalo se Vám někdy, že by Vás kamarád třeba okradl, půjčil si peníze a pak je 

nevrátil, nebo Vám jinak ublížil? Co jste udělali? 

 Stalo, kamarád si půjčuje peníze, slíbí, že je vrátí, ale nevrátí. Já vždycky 

řeknu, že se s ním už nechci kamarádit. Jednou přišel kamarád, když partner 

nebyl doma, vzal televizi a vysavač a řekl, že si z partnera dělá legraci. Ale 

nebyla to legrace a on nám to ukradl a už se nikdy nevrátil. Jednu kamarádku 

jsem pozvala na prázdniny a ona mi kopla do psa pod stolem, tak jsem jí řekla, 

ať odejde. 

Chtěl/a byste ještě něco říct k tomuto tématu? 

 Kamarádi jsou dobrý, já jsem spokojená takhle. 
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Chtěl/a byste se na něco zeptat?  

 Ne, všemu rozumím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


