
Příloha 1 – Osnova rozhovorů  
 

Úvod  
 

Nejprve zazní poučení o nahrávání, anonymitě a archivaci. Zároveň ujistím participanta o jeho 

právu kdykoli z výzkumu vystoupit a jeho naprosto dobrovolné účasti. Dále mu sdělím, že je 

důležité, aby mi řekl vše, co ho napadne a že se může kdykoli na cokoli zeptat. 

 

Období distanční výuky  
 

1. Co se vám vybaví, když myslíte na současné období distanční výuky? Co pro vás 

znamená? Jak ho vnímáte? Víte o nějakém slově, které by ho podle vás vystihovalo?  

 

2. Jak se cítíte, když na toto období myslíte? Co ještě? 

 

3. Co jste všechno museli akceptovat nebo změnit, abyste se přizpůsobili tomuto 

období (online výuce)? Co pro vás bylo náročné a co jednoduché?  

 

4. Jak na vás působí samotná distanční výuka? Jak se při ní cítíte?  

 

5. Jak vypadá váš běžný den při distanční výuce? Jak vnímáte tyhle dny? Co vám 

vyhovuje a co ne? Co ještě? Jak vypadal váš běžný školní den před distanční 

výukou? 

 

6. Přijde vám distanční výuka v porovnání s běžnou výukou jinačí? Jak ještě? Máte 

nějaký konkrétní příklad?  

 

7. Kolik máte při distanční výuce přednášek a úkolů, tedy celkově práce? Jaké to pro 

vás je? Jak to vnímáte? Pocítili jste nějakou změnu od běžné výuky? Jakou?  

 

8. Dokážete mi popsat den z distanční výuky, který pro vás byl zatím nejnáročnější a 

naopak nějaký, který byl z hlediska onlinu ideální? Co to způsobilo?  

o Náročný den: 

o Čím to pro vás byl náročný den?  



o Jak jste pociťovali jeho náročnost?  

o Co jste udělali jako první, abyste tu vyskytlou zátěž zvládli?  

o Co vám pomohlo se s ní vypořádat?  

o Ideální den: 

o Proč byl pro vás tento den ideální?  

o Co pro vás znamená ideální?  

o Jaký je pro vás rozdíl mezi ideálním a normálním dnem?  

 

9. Když si představíte, že všechno kolem je jen film, jakou v něm hrajete postavu? 

Zkuste proměnit svůj život v pandemii na film a popsat mi, jakou postavu v něm 

hrajete a co je to za film (nemusí existovat). 

 

Zátěž (stres, podrážděnost, frustrace) 
 

10. Co pro vás znamená zátěž? Jako co ji vnímáte? Jak ji na sobě poznáte? 

 

11. Jak konkrétně se vypořádáváte se stresem, podrážděností, frustrací, kterou 

období distanční výuky přináší? Jak ještě? 

o Co je vaším pravidlem pro zvládání zátěží?  

o Jak na sobě poznáte, že to zafungovalo?  

o Dokážete mi popsat nějakou blízkou situaci, kdy jste byli v nějaké nepohodě a 

jak jste se ji řešili? Vyřešilo to ten problém? A jak to na sobě poznáte, že se vám 

to povedlo? 

o Jaký nový způsob zvládání jste si našli v období distanční výuky?  

 

12. Kdy využíváte sport? Jak poznáte, že vám tento určitý úkon pomohl? Děláte to 

vždy? Jak sportujete? Co děláte? Jaké cvičení nebo aktivity? Kde to děláte?  

 

13. Kdy jste naposled relaxovali? Co pro vás znamená relaxace? Jak relaxujete? Co té 

relaxaci předcházelo? Jaké situace vás vedou k relaxaci?   

 

14. Při jaké zátěži se uchylujete k využití nějaké elektroniky (mobil, televize, 

počítač…)? Co jste na ní dělali? Co to pro vás udělalo a jak víte, že to zafungovalo?  

 



15. Co vy a jídlo, je to pro vás strategie zvládání? Kdy jste využili ke zvládání jídlo? 

V jaké to bylo souvislosti? Jak na vás působilo a jaký byl výsledek téhle strategie? 

 

16. Jak to nyní máte se sociálním kontaktem? Co pro vás obnáší/představuje? Kdy 

toho kontaktu využijete? Stýkáte se s někým v tomto období nebo dodržujete 

sociální distancování? Pokud dodržujete sociální distancování, kompenzujete si 

sociální kontakt nějakým jiným způsobem?  

 

17. Jak to máš s úklidem, zkoušel jsi ho jako strategii? Na jakou zátěž jste reagovali 

úklidem? Co to bylo za uklízení? Čím vám to pomohlo, jak jste to poznali? Co to 

udělalo s vaší zátěží?  

 

18. Jaký máte vztah k víře (jakékoliv), obrátili jste se někdy na ni při nějaké zátěži? 

V jaké situaci se k ní uchylujete? Poznáte to nějak na sobě?  

 

19. K čemu využíváš hudbu nebo malování (nějakou kreativitu)? Co z toho konkrétně? 

V jaké podobě? Fungovalo to, jak jste chtěli?  

 

20. Napadají vás ještě nějaké další aktivity, na které jsem se vás neptala a jaké to jsou?   

 

Závěr 
 

21. Chcete mi na závěr ještě povědět něco k tématu? 

 

22. Je něco, na co jsem se nezeptala a myslíte si, že jsem měla? Domníváte se, že jsme 

nějakou oblast dostatečně neprobrali? Napadlo Vás k tomu ještě něco? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 – Informovaný souhlas 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
Souhlas účastníka výzkumného projektu s účastí na jednorázovém rozhovoru a se 

zpracováním osobních a citlivých údajů.  

Instituce realizující výzkumný projekt: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 

Kontaktní osoba projektu: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  

Jméno výzkumníka/administrátora: Eliška Víchová  

Osoba, která provedla poučení účastníka o průběhu výzkumného experimentu:  

Účastník výzkumného projektu:  

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

Datum narození................................. 

Adresa....................................................................................................................................... 

(dále též̌ jako „účastník výzkumu“)  

Výzkumný projekt (studie): Vysokoškolští studenti a jejich prožívání období distanční 

online výuky. 

Období realizace výzkumného projektu: únor 2021–duben 2021  

Hlavní řešitel výzkumného projektu: Eliška Víchová  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vážená paní, vážený pane,  

obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je popsat a 

prozkoumat prožívání období distanční online výuky včetně vlastností, které obnáší. 

Z účasti na výzkumu pro Vás vyplývají určité výhody, ale i rizika, se kterými budete 

seznámeni níže.  

1. Udělení souhlasu s účastí na jednorázovém rozhovoru  

Uděluji souhlas s účastí na jednorázovém rozhovoru.  

Souhlasím s pořízením audio záznamu za účelem zkoumaní, zpracovaní, analýzy a 

publikačních výstupů v rámci českých/zahraničních konferencí, periodik, monografií a 

popularizací.  

 



2. Prohlášení účastníka výzkumu.  

Současně prohlašuji, že jsem byl/a seznámen se skutečností, že jednou dané svolení k účasti 

na rozhovoru mohu kdykoliv v průběhu diskuse odvolat.  

3. Informace o zpracovaní osobních údajů účastníka výzkumu v průběhu a po skončení 

výzkumného projektu  

Veškerá práva a povinnosti při zpracovaní osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely 

vedení evidence tykající se výzkumného projektu a pro účely tykající se evidence, 

vyhodnocení a použití výsledků projektu, budou subjektem realizujícím výzkumný projekt 

zpracovány osobní a citlivé údaje o účastníkovi projektu. Poskytnutí osobních a citlivých 

údajů účastníkem výzkumu subjektu realizujícímu výzkumný projekt je dobrovolné. Pokud 

účastník výzkumu odmítne poskytnout subjektu realizujícímu výzkumný projekt uvedené 

osobní a citlivé údaje, nemůže se výzkumného projektu zúčastnit. Zpracováním osobních a 

citlivých údajů se rozumí shromažďování těchto osobních a citlivých údajů, ukládaní na 

nosiče informací, jejich vyhledávaní, používání, uchovávaní, třídění a likvidace. Subjekt 

realizující výzkumný projekt bude zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v souladu s 

účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní a citlivé údaje budou subjektem realizujícím 

výzkumný projekt zpracovávány po dobu neurčitou. Účastník výzkumu má v souladu s ust. § 

12 zákona právo na informace o zpracovaní svých osobních a citlivých údajů (tj. právo na 

přistup ke všem údajům o své osobě) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona právo požádat 

subjekt realizující výzkumný projekt o písemné vysvětlení, pokud se domnívá, že subjekt 

realizující výzkumný projekt provádí zpracovaní jeho osobních údajů v rozporu s ochranou 

jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 

nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovaní. Účastník výzkumu je oprávněn souhlas se 

zpracováním osobních a citlivých údajů kdykoli odvolat.  

4. Informace o způsobu využití výsledků výzkumného projektu:  

Výsledky výzkumného projektu budou využity k vědeckým účelům a k publikačním 

výstupům.  

5. Prohlášení účastníka výzkumu:  

a.  
Potvrzuji, že jsem si přečetl/a tento informovaný souhlas týkající se výše uvedeného výzkumu a 

porozuměl/a mu.  
  
 

b.  

Prohlašuji, že jsem byl/a poučena o moznosti klást otázky a tyto mi byly uspokojivě 

zodpovězeny. Rovněž̌ prohlašuji, že všem výše uvedeným skutečnostem a poskytnutým 

informacím rozumím a beru je na vědomí. Nemám žádné další otázky ani nejasnosti a vyslovuji 

svůj výslovný svobodný souhlas s účastí na výzkumném projektu.  

  

c.  
Prohlašuji, že jsem plně způsobilý/á k právním úkonům a jako takový/á prohlašuji, že jsem 

informován/a o skutečnosti, že má účast v projektu je dobrovolná a jsem oprávněn/a kdykoliv z 

výzkumného projektu odstoupit.  
  

d.  
Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu a souhlasím 

se zpracováním mých osobních a citlivých údajů v rozsahu a způsobem a za účelem 

specifikovaným v tomto informovaném souhlasu.  
  

 



Účastník výzkumu  

..................................................................................................................................................  

Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis, Místo, Datum  

Výzkumník: .................................................................................................................................. 

Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis, Místo, Datum  
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