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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas a informace o studii 

Cílem práce je popsat význam emoční inteligence v doléčování. Autorka především 
popisuje zvládání emocí, řešená témata za jeden běh terapeutické skupiny. Odpovědi na tyto 
otázky budou získány od dvou účastníků skupiny. Všechny informace použité do bakalářské 
práce budou zpracovány anonymně.  

Účast ve výzkumu znamená časovou náročnost asi jedné hodiny, realizované v jednom 
setkání. Použitou výzkumnou metodou bude polostrukturované interview + budou získána 
data ze zápisů ze skupin, ze kterých budou extrahována témata řešená vybranými klienty, 
projevené emoce a sebereflexe.   

Rozhovor bude nahráván. Autorka práce se zavazuje, že nahrávka neposlouží ke 
komerčním ani jiným než výzkumným účelům, bude zpracována objektivně a po zpracování 
bakalářské práce bude nahrávka smazána. 

Účastníkům studie nehrozí žádné zdravotní, bezpečnostní ani jiné riziko. 

Účastník prohlašuje svým podpisem, že se rozhodl/a zúčastnit výzkumu, který je součástí 
bakalářské práce „Význam doléčování v oblasti emoční inteligence pro klienty závislé na 
alkoholu“, a to svobodně, po vlastním uvážení a poučení autorkou. 

Účastník studie dále svým vlastnoručním podpisem potvrzuje, že autorka práce, která 
poskytla poučení, osobně vysvětlila vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného 
souhlasu. Účastník prohlašuje, že shoda uvedenému poučení plně rozuměl/a a souhlasí 
s účastí ve studii. 

Tento informovaný souhlas se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nich každá smluvní strana 
obdrží po jedné kopii, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Datum: 

Jméno a podpis účastníka studie: 

Vlastnoruční podpis:  
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Příloha č. 2: Otázky do rozhovoru 

Osnova otázek do rozhovoru 

Terapeutická rovina: 
- Jaká důležitá témata jste za poslední rok řešil/a? Jakým způsobem jste je řešil/a? 

Bylo vám v nich nápomocné doléčování? 
- Posunul jste se v nějaké směru za rok docházení do terapie? Pokud ano, v jakém? 

Pokud ne, proč? 
- Na jakém směru/tématu chcete pracovat – kde máte rezervy? 

Osobní rovina: 
- Jaký byl pro Vás minulý rok vzhledem k mezilidským vztahům a vztahu k sobě? 
- Jak sám sebe vnímáte po emoční stránce?  
- Jaká emoce Vás nejvíce ovlivňuje? 
- Od doby, kdy docházíte do doléčování, cítíte změnu ve vnímání emoci? Pokud ano, 

jaká je to změna?  
- Co Vám skupina přináší do života? Co pro vás znamená? 

 


