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Příloha B: Schéma rozhovoru pomocí návodu 

čas strávený s 

rodinou víkendy s kým, jak 

 

prázdniny s kým, jak 

 

příprava do školy s kým  

rizikové 

chování parta 

odkud, typ, náplň 

času 

 

kouření 

věk, s kým, jak 

často 

 

alkohol 

věk, s kým, jak 

často 

 

jiná návyková 

látky 

věk, s kým, jak 

často 

 

záškoláctví 

věk, s kým, jak 

často, náplň 

 

útěky z domova 

věk, s kým, jak 

často, náplň 

volnočasové 

aktivity návštěva kroužků 

typ organizace, 

věk, jak často 

 

sport 

typ organizace, 

věk, jak často 

 

počítač a televize jak často, náplň 

 

kamarádi 

odkud, typ, náplň 

času 

 

pomoc s 

domácností jak často, náplň 

 

neoblíbenější 

aktivita   

 

čas venku s kým, náplň času 

 



 

 

Příloha C: Příklady realizovaných rozhovorů  

Rozhovor 2Z, žena, 15 let 

Začneme kroužky, navštěvovala si nějaké? 
Musí to být nějaká určitá doba? 
Kdykoliv před tím než si se dostala do dětského domova. 
Chodila jsem na aerobik ale jen chviličku 
Jak dlouho asi? 
Asi půl roku 
A ještě na něco si chodila? 
Asi na nic. 
Ten aerobik byl kroužek od školy? 
No od školy 
Jak často byl aerobik za týden? 
Jednou 
Dále by mě zajímalo, jestli si koukala na televizi? 
Když jsem byla doma tak jo. 
 Na co si se dívala? 
Zprávy, 112, ňáká ta stopa. 
Nějaký seriály? 
Horory 
Horory to je zajímavý?  
No jinak mě televize nebaví. 
A počítač? 
Ne ten jsme neměli 
Jak si trávila odpoledne? 
Jak kdy, ale moc jsem ven nechodila. 
Měla si kluka? 
No ve škole, byl to mladší spolužák. 
A jak dlouho jste spolu byli 
Asi tři měsíce 
Kolik ti bylo? 
13 
Pomáhala si domácností? 
No a dost 
A co si dělala? 
No jéžiš, uvařila jsem sourozencům uklízela, prala, pomáhala s učením sourozencům, venčila psa, 
žehlila. 
Myslíš, že si měla dost času pro sebe? 
No rodiče furt makali, takže jsem odpoledne musela dělat. Čas jsem měla spíš až k večeru 
Co byla tvoje nejoblíbenější aktivita? 
To jsem šla teda ven jako to jo. 
S kým si chodila ven? 
No my jsme se hodně stěhovali, když jsem byla v Praze, tak s partou a když v D. tak to byl sem tam 
někdo ale většinou po partách. 
Navštěvovala si nějakou diskotéku? 
Sem tam párkrát. 
A v kolika si ji navštívila poprvé přibližně? 
Já nevím asi někdy ve 12. 
 S kým to bylo? 



 

 

S partou 
Jak si se chystala do školy? 
Sama, já jsem spíš pomáhala sourozencům. 
Jak jste trávili čas o prázdninách? 
No s mámou a jejím přítelem 
A co jste dělali? 
No oni byli doma a my jsme vypadli ven. 
Kouřila si nebo si to zkusila? 
No kouřím no. 
Takže kouříš do teď? 
No. 
V kolika si začala? 
No v létě to bylo sedm let. 
 Kolik cigaret tak vykouříš? 
 Dřív to byla krabička a půl, teď tak osm denně. 
 Jak sis ty cigarety platila? 
 Od rodičů dávali mi peníze, vždycky. 
Zkusila si někdy nějaký alkohol? 
No tak to je jasný, zkoušela několikrát. 
Chodili jste do hospody?  
Ne to my jsme vždycky koupili a šli jsme do parku. 
Co jste si kupovali? 
Víno, pivo,  ale když mám mluvit upřímně, tak to byl třeba i Jack Daniels. 
V kolika si takhle zkusila alkohol? 
No asi v 11. 
S tou partou z Prahy stýkáš se ještě teď? 
Jo někdy. 
Nějakou mariánku si taky zkusila? 
Jo to jsem, ale jen zkusila asi v jedenácti. 
Byla si někdy za školou? 
No jasně byla, No hlavně v pátý třídě, to jsem byla pořád. 
To si byla sama nebo s někým?  
Jednou se sourozencem a potom jsem chodila s bráchou a s kámošem. 
Co jste pak dělali? 
Když jsem šla se sourozencem tak jsme šli do parku a když s bráchou a kámošem tak jsme něco 
podnikali. 
A co jste třeba podnikali? 
Šli jsme do hospody na fotbálek,  do parku  tam jsem tak posedávali. 
Utekla si někdy z domova? 
Ne neutekla, jen jsem jednou odešla a vrátila jsem se až druhý den, ale to nebyl útěk, to jsem se 
jen nestihla vrátit domů. 
Brácha, se kterým si toho hodně podnikala, byl starší? 
No já mám teda ještě staršího, ale jo tenhle byl starší. 
 

 

 

 



 

 

Rozhovor 8M, muž, 17 let 

Chodil si na nějaké kroužky?   
Nechodil, já jsem byl na počítači. 
Pamatuješ si, kolik času si trávil na počítači? 
Tak dvě tři hoďky denně. 
Hrál si hry?  
No 
Na televizi si koukal?  
No taky 
A jak dlouho? 
Tak hoďku dvě. 
Na co si koukal? 
Na HBO, na filmy. 
Chodil si ven? 
Jo to jo 
Co si dělal? 
Jsme posedávali různě s partou.  
To byli spolužáci? 
Ne to byli od jinad. 
Odkaď si je znal? 
To byla parta z okolí, kde jsem bydlel. 
Jak byli starý? 
Různě někdo stejně, někdo starší. 
Četl si knížky? 
Ne to ne. 
Pomáhal si s domácností? 
Jak kdy, třeba v sobotu jsem něco uklízel. 
Pamatuješ si, co si dělal? 
Uklízel jsem si svůj pokoj. 
Kdyby si měl říct, co byla tvoje nejoblíbenější aktivita, co by to bylo? 
Chození ven. 
Chodili jste na diskotéky? 
No chodili. 
A kdy jste šli poprvé? 
Asi ve 14 
Do hospody jste taky chodili? 
No  
A to si byl s tou partou? 
Jo 
Kolik ti bylo, kdy si byl poprvé? 
Asi taky tak 14 
Kouřil si někdy? 
Jo 
V kolika sis dal první cigaretu? 
Asi ve 13. 
Kolik cigaret si tak vykouřil? 
Asi krabičku denně. 
Jak si ty cigarety platit? 
Kapesným. 
Alkohol sis někdy asi taky dal, když jste chodili do hospody viď? 



 

 

 No  
A i tvrdý? 
Jak kdy. 
Zkusil si někdy mariánku? 
Ne to né. 
Byl si někdy za školou? 
No. 
Sám nebo s partou? 
No s těma lidma. 
Kolik ti bylo? 
Asi tak 13, 14. 
Jak často? 
Docela dost, měl jsem s tím problémy. 
Utekl si někdy z domova? 
No  
Kolik ti bylo? 
14 
Co si dělal? 
 Šel jsem ke kámošům. 
Proč si utekl? 
Už mě to doma prostě nebavilo. 
Připravoval ses do školy sám nebo s někým? 
Já jsem se nepřipravoval. 
Jak si trávil čas o víkendu? 
Venku 
Taky s tou partou? 
No 
 A o prázdninách? 
Tý jo to si nepamatuju. 
Třeba na nějaký tábor si jezdil? 
Ne to ne, asi jsem taky byl s partou. 

  



 

 

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova 

INFORMACE O ŠETŘENÍ 

Dovolujeme si vás požádat o spolupráci při šetření prováděném v rámci Diplomové práce 
„Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním do dětského domova“. 
Cílem projektu je zjistit jaké volnočasové aktivity a aktivity spojené s rizikovým chováním 
převládají u dětí před umístěním do dětského domova s následným možným využitím při 
sanaci rodin. 
Vaše spolupráce představuje, že s vaším souhlasem a se souhlasem dětí nám umožníte 
uskutečnit rozhovor s dětmi z vašeho dětského domova. 
S veškerými daty budeme důvěrně a anonymně nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Nepoužijeme nic, co by mohlo být spojováno s účastníkem 
výzkumu. 
Účast na výzkumu je zcela dobrovolná a děti budou informováni o tom, že mohou kdykoliv 
z výzkumu odstoupit.  
Do výzkumu děti zařadíme pouze za předpokladu, že souhlasí se spoluprací a podepíší 
informovaný souhlas. 
Zpracované výsledky výzkumu vám budou k dispozici. 
Kontaktní informace 
Bc. Kateřina Vápenková 
studentka Pedagogické fakulty, katedra speciální pedagogiky,  
obor speciální pedagogika, navazující magisterské studium 
katkavapenkova@seznam.cz 
+420 724 558 986 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Já, …………………................................................................................................  

funkce …………………………………………………………………………… 

 Dětského domova …………………. souhlasím se spoluprácí na výzkumu zaměřeném na 

způsob trávení času u dětí před umístěním do dětského domova.  

Nemám námitek proti tomu, aby byla získaná data z rozhovorů s dětmi použita pro 

výzkumné účely v rámci Diplomové práce. Potvrzuji, že jsem měl/a možnost dotazovat se 

na podrobnosti šetření a že s účastí dětí z dětského domova při výzkumu souhlasím zcela 

dobrovolně a na základě svého rozhodnutí. 

 

Podpis …………………………………………… 

Datum…………………………………………….. 
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Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova 

INFORMACE O ŠETŘENÍ 

Dovolujeme si vás požádat o spolupráci při šetření prováděném v rámci Diplomové práce 

„Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním do dětského domova“. 

Cílem projektu je zjistit, jakým způsobem trávily děti čas před umístěním do dětského 

domova.  

Znamená to pro tebe, že se zúčastníš rozhovoru, který bude trvat přibližně třicet minut.  

V rozhovoru jsou otázky, které budou zaměřené na to, jak si trávil/a čas s rodinou, na tvé 

kroužky a zájmy a případné rizikové chování. Rozhovor bude s tvým svolením nahráván. 

S veškerými daty budeme důvěrně a anonymně nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Nepoužijeme nic, co by mohlo být s tebou spojováno. 

Účast na výzkumu je zcela dobrovolná, a pokud budeš chtít, můžeš kdykoliv z výzkumu 

odstoupit.  

Kontaktní informace 
Bc. Kateřina Vápenková 
studentka Pedagogické fakulty, katedra speciální pedagogiky,  
obor speciální pedagogika, navazující magisterské studium 
katkavapenkova@seznam.cz 
+420 724 558 986 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Já, …………………................................................................................................ 

souhlasím se spoluprácí na výzkumu zjišťujícím jakým způsobem trávily děti čas před 

umístěním do dětského domova.  

Nemám námitek proti tomu, aby získaná data z rozhovoru byla použita pro výzkumné 

účely v rámci Diplomové práce. 

Potvrzuji, že jsem měl/a možnost dotazovat se na podrobnosti šetření a že se svojí účastí 

ve výzkumu souhlasím zcela dobrovolně a na základě svého rozhodnutí. 

 

 

Podpis …………………………………………… 

 

Datum…………………………………………….. 
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