
Přílohy 

Příloha č. 1 

Informovaný souhlas pro rozhovor 

 

Vážená paní, vážený pane, 

Jmenuji se Andrea Kellnerová a jsem studentkou pastorační a sociální práce na 

Univerzitě Karlově v Praze a v současné době píšu bakalářskou práci na téma „Problematika 

reintegrace osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy“. 

Hlavním cílem mé práce je zjistit, jaké faktory mohou přispívat k problematické 

reintegraci osob bez přístřeší do majoritní společnosti na území hlavního města Prahy. 

V této souvislosti se na Vás obracím s prosbou o rozhovor. Předpokládám, že Vaše 

názory a zkušenosti přispějí k řešení problémů, kterých se výzkum týká. Na Vaše doplňující 

otázky, související s výzkumem, Vám ráda odpovím.  

Pokud by Vám byla některá otázka nepříjemná, nemusíte na ní odpovědět. Máte také 

právo rozhovor kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu. 

Ujišťuji Vás, že rozhovor je důvěrný a anonymní. Rozhovor bude nahráván a následně 

přepisován pouze pro účely mé bakalářské práce. Po obhajobě bakalářské práce budou 

nahrávky vymazány. 

Aby bylo možné zpracovat všechny informace, které mi sdělíte, prosím, abyste 

k takovému zpracování udělil/ udělila svůj dobrovolný souhlas.   

 

Prohlášení a souhlas účastníků s rozhovorem 

 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámena s podstatou a účelem výzkumu a výše 

uvedeným skutečnostem rozumím a beru je na vědomí. Dobrovolně souhlasím s účastí na 

výzkumu a vím, jak bude s mými informacemi nakládáno. Uvědomuji si, že mám právo 

neodpovědět na všechny otázky, nebo rozhovor ukončit. 

 

Účastník výzkumu: 

Jméno a příjmení: ..................................................................  

Podpis: ................................................................................... 

 

Výzkumník: 



Jméno a příjmení: ..................................................................  

Podpis: ................................................................................... 

 

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



Příloha č. 2 

 

Otázky v rozhovorech 

 

1. Kolik je Vám let? 

2. Jak jste se dostal/a do své momentální životní situace? 

3. Co si myslíte, že Vás drží ve Vaší momentální životní situaci? 

4. Užíváte nějaké návykové látky? 

5. Je pro Vás problém nalézt si práci? Pokud ano, proč? 

6. Jedná se Vám dobře s úřady? 

7. Myslíte si, že Vám stát dostatečným způsobem pomáhá? 

8. Podnikáte nějaké kroky, abyste svou dosavadní situaci změnil/a? 

9. Jak probíhá Váš běžný den? 

10. Kde si myslíte, že budete za rok a proč? 

 


