
PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1 

Výzkumné otázky: 

Jak ovlivňuje sociální a kulturní kontext vztahy mezi pracujícími a klientelou Domu světla?  

(Zde by mě konkrétně zajímal zaměstnanecký kontext, jaké to je pracovat s HIV pozitivními 

lidmi. Jak se sami zaměstnanci a zaměstnankyně/dobrovolníci a dobrovolnice vztahují k  práci 

v Domě světla?) 

Jaké konotace přiřazují zaměstnanci/kyně a dobrovolníci/ce své práci v Domě světla a co 

ovlivňuje jejich rozhodování v konání této činnosti? (Jaké mají/měli představy, jak to sami 

chápou, jak tomu rozumějí?) 

Jak zaměstnanci a zaměstnankyně/dobrovolníci a dobrovolnice interpretují své role v Domě 

světla?  

Témata a otázky k rozhovoru:  

Okolnosti vedoucí k práci v Domě světla 

Jak dlouho pracujete v Domě světla? 

Proč jste se rozhodl/a pracovat/dobrovolničit právě v Domě světla?  

Co Vás k tomu vedlo?  

Jaké byly Vaše začátky v Domě světla? Jaké jste měl/a pocity z této práce/pomoci? A teď?   

Jaké byly Vaše představy, když jste se hlásil/a do Domu světla například o té práci, kterou 

byste měli vykonávat?  

Korespondují Vaše představy o dobrovolničení s realitou v Domě světla?  

Ovlivnila Vás práce v Domě světla nějakým způsobem? Jakým?  



Vidíte nějaké nevýhody této práce? 

Práce a soukromý život 

Ovlivňuje Vás nějakým způsobem práce/dobrovolničení v Domě světla i ve Vašem 

soukromém životě (například v jiném zaměstnání, doma, s přáteli…)? Jakým? 

Vědí známí, přátelé nebo rodina, že pracujete jako dobrovolník/dobrovolnice v Domě světla? 

(Pokud ANO, jak to vzali/přijali? Pokud NE, proč jste jim o tom neřekl/a?) 

Změnily se nějakým způsobem vztahy mezi Vámi a Vašimi známými?  

Struktura „práce“/pracovních rolí a co si o ni myslí 

Jak vnímáte svojí roli v Domě světla? 

Jakou funkci jste si vlastně vybral/a? Proč?  

Znáte se i s jinými zaměstnanci/zaměstnankyněmi z Domu světla kromě bývalého 

koordinátora a současné koordinátorky? (To samé pro zaměstnance a zaměstnankyně: Znáte 

se s nějakými dobrovolníky a dobrovolnicemi z Domu světla?) 

Popište mi, prosím, jaké vztahy máte se zaměstnanci/zaměstnankyněmi nebo 

dobrovolníky/dobrovolnicemi z Domu světla?  

Myslíte si, že by se měly nějak změnit? Jestli by se měly vztahy mezi samotnými 

dobrovolníky, zaměstnanci nebo i klienty více prohloubit nebo by měly zůstat tak jak jsou? 

Proč?  

Myslíte si, že by dobrovolníci a dobrovolnice měli pracovat i s klienty a klientky Domu 

světla?  

 

Doplňující otázka pro zaměstnance a dobrovolníky, kteří Dům světla opustili v nedávné době 

zřejmě kvůli změně koordinátora.  

Proč jste se rozhodli skončit v Domě světla? 


