
Přílohy 

 

 

1) Operacionalizace 

 

 

Dílčí otázky 
Operacionalizovaná 

podoba 

Doplňující otázky do 

rozhovoru 

Jaké podpory a bariéry 

přivedly ženy do AD? 

Co bylo hlavním důvodem 

příchodu do AD? 

Jaké okolnosti Vás dovedly 

do AD? 

Proč jste se ocitla v těžké 

situaci? 

Kdo vám doporučil konkrétní 

AD? 

S jakými problémy se 

nejčastěji setkávají? 

Jak se snažíte vyrovnat 

s problémy? 

Kdo Vám pomáhá řešit 

vzniklé problémy? 

Kdo Vás nejčastěji podporuje 

ke splnění cílů? 

Jaká je jejich současná 

situace? 

Jaké mají vztahy s rodinou? 

Stýkáte se s rodinou? 

Jestliže ano, pomáhají Vám 

finančně? 

Jsou v současné době 

v pracovním poměru? 

Máte nyní brigádu, nebo 

nějaký jiný vedlejší zdroj 

příjmů? 

Jakým způsobem tráví volný 

čas? 

Jaká je každodenní náplň 

vašeho dne? Máte nějaké 

koníčky? 

 

 

 

 

 

 



 

2) Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

pro výzkumný projekt: Bakalářská práce- Životní situace žen žijící v azylovém domě 

období realizace: únor/duben 2014 

řešitelé projektu: Jana Súkeníková  

Vážená paní, slečno,  

 obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je zjistit životní situaci 

žen žijící v azylovém domě. Metoda je formou rozhovoru v době cca 40 minut. Budete samostatně mluvit o 

svém životním příběhu, v rámci možností se zeptám na doplňující otázky. Celý rozhovor se bude natáčet na 

diktafon. Po přepsání příběhu do elektronické podoby nahrávku smažu. Nikde nebudou zmíněné vaše osobní 

údaje a jméno. Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže 

uvedeným prohlášením. 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitel/ka projektu mne informoval/a o podstatě 

výzkumu a seznámil/a mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu používány, podobně jako 

s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu vyplývají. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje 

budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a jsem možnost se 

řešitele/ky zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem 

dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informován/a , že mám možnost kdykoliv od spolupráce na 

projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý řešitel projektu. 

Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu:_________________________________________ 

________________________________V_____________________dne:_________________ 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu (zákonného zástupce): ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

V_____________________________dne:_________________________________________ 

 


