
I 

Přílohy 

Příloha č. 1 Informovaný souhlas s rozhovorem 

 

 

 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

Vážení respondenti,  

v rámci mé diplomové práce s názvem „Hlavní problémy související se ztrátou bydlení 

v kontextu institucionálního nastavení v České republice“, kterou realizuji na Katedře 

veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, si Vás dovoluji 

požádat o spolupráci při zpracování mé výzkumné části. 

Hlavním tématem výzkumu je vnímání, hodnocení a názor na současné nastavení 

systému prevence a pomoci lidem ohroženým ztrátou bydlení.  

Rozhovor je zcela dobrovolný, není zcela Vaší povinností odpovědět na všechny otázky 

rozhovoru, pokud se na to nebudete cítit. Kdykoliv se může rozhovor na Vaše přání 

přerušit nebo ukončit.   

Rozhovor bude po vašem vysloveném souhlasu nahráván. Nahrávání může být také na 

Vaše přání vůbec nespuštěno či v průběhu rozhovoru přerušeno. Nahrané rozhovory 

budou z části přepsány do textové podoby.  

Veškeré získané informace budou považovány za zcela důvěrné, všechny citované části 

rozhovoru budou vždy anonymizovány a nebudou spojovány s Vaším jménem. 

V průběhu celého rozhovoru a i jeho následného zpracování a publikování bude dodržena 

ochrana Vaší osoby a soukromí.  

Svým podpisem potvrzuji, že  

- se rozhovoru s Pavlínou Kšandovou účastním dobrovolně 

- uděluji souhlas s pořizováním nahrávky z rozhovoru 

- souhlasím s publikací získaných informací  

Jméno a podpis výzkumnice:………………………………………. 

Kontakt na výzkumnici:……………………………………………. 

Datum rozhovoru:…………………………………………………... 

Vaše jméno a podpis:……………………………………………….. 

 



  

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru s klienty 

Otázky rozhovoru:  

Jak byste popsal/a vaši současnou situaci v oblasti bydlení?  

A. Situace v oblasti bydlení  

(1) V čem vidíte hlavní příčinu toho, že se nacházíte v současné době v bytové nouzi? – 

Dokázal/a byste popsat, co bylo hlavní příčinou, proč řešíte problém s bydlením?  

(2) Jak dlouho řešíte problém s bydlením?  

(3) Jakým způsobem se snažíte problém s bydlením řešit? Obrátil/a jste se na příbuzné 

nebo jiné blízké osoby, na sociální pracovníky na Městském úřadě, čerpáním dávek? 

 

B. Pomoc ze strany úřadů  

(4) Vyhledala Vás sociální pracovník/ce s nabídkou pomoci při řešení bytové nouze?  

(5) Byli jste informováni o možnostech řešení bytové nouze, jaké služby Vám pracovníci 

sociálního odboru nabídli/jakou formu pomoci při řešení vašeho problému s bydlením? 

Věděli jste na koho se obrátit? 

(6) Pomáhá Vaše město osobám v bytové nouzi? Jste spokojeni se současnými 

službami/pomocí, které město Louny v řešení bytové problematiky nabízí? Myslíte si, že 

nabízené služby mohou pomoci osobám v bytové krizi? 

(7) Uvítali byste pomoc obce (sociální služby, obecní, sociální bydlení) při řešení vašeho 

problému? 

(8) Je něco co by Vám pomohlo při řešení problému?  

 

C. Sociálně-demografické údaje o respondentovi  

Pohlaví: 

Věk: 

Vzdělání: 

Zaměstnání: 

 

Stručný popis sociální situace: (počet členů domácnosti, počet dětí, forma bydlení 

pobírané dávky) 

 

 

 


