PŘÍLOHA
Osnova rozhovorů
Při provedení rozhovorů jsem použila následující otázky:
1. První otázka rozhovoru je zaměřená na zjištění demografických údajů: věk, jestli
respondent má děti, sféra profesního působení, což jsou údaje, které ovlivňují
dobrovolnictví obecně.
2. Druhá otázka je určena k zjištění informací o tom, v jakém věku, jak dávno a z jakého
státu (za jakým účelem) se respondent přistěhoval do České republiky, což jsou údaje,
které souvisí s následujícími otázkami o dobrovolnictví a vlivu dobrovolnictví na různé
dimenzi integraci respondenta.
3. Třetí otázka se týká průběhu studia češtiny respondentem, jestli respondent někde si učil
jazyku a jestli považuje za studium češtiny komunikaci v jazyce po ukončení tohoto
studia.
4. Čtvrtá otázka se týká prvního pokusu respondenta o dobrovolnictví, jestli respondent
někdy zkoušel vykonávat dobrovolnickou činnost v zemi původu, což ovlivňuje
motivaci respondenta.
5. Pátá otázka se týká zkušenosti respondenta s více druhy dobrovolnictví a druhem
dobrovolnictví dnes.
6. Šestou otázkou se začíná část rozhovoru, která souvisí s výzkumnými otázkami. Ptá se
na reakci blízkého okolí (rodina, kamarády) respondentů, což naznačuje téma sociálního
kapitálu (a pocit ne/podpory respondenta blízkým okolím), také naznačuje otázku, jestli
někdo z blízkého okolí má zkušenosti s dobrovolnictvím.
7. Sedmá otázka se ptá na případné změny v kruhu (pracovních) kontaktů a přátel a na
druh těchto změn po začátku dobrovolnické činnosti.
8. Osmá otázka upřesňuje, jestli proběhli nějaké změny z hlediska národností přátel
a kontaktu, jestli došlo k větší interakci s česky mluvícími obyvateli. Tato otázka
naznačuje případné změny v sociálních sítech respondentů, a zvětšování sociálních sítí
v místní komunitě.

9. Devátá otázka také se týká rozměru pevnosti vztahů v sociálních sítích respondenta,
a je zaměřená na to, jestli respondent motivoval někoho ze svých kontaktů (přátel nebo
příbuzných) k začátku dobrovolnické činnosti.
10. Desátá otázka se týká pracovní integrace respondenta. V závislosti od toho, jestli
respondent pracuje nebo studuje, ptám se na to, zda dobrovolnictví přispělo mu v práci
(příp. získat práci) nebo ve škole anebo i v jiných sférách života z profesního hlediska.
11. Jedenáctou otázkou se ptám, jaké další užitečné znalosti a dovednosti respondent během
své dobrovolnické činnosti získal.
12. Dvanáctá otázka se ptá na to, jak respondent vidí svou budoucnost v dobrovolnictví. To
naznačuje celkovou spokojenost nebo nespokojenost respondenta s vykonávanou
činnosti.
13. Třináctou otázkou se ptám, jestli respondent sebe považuje za politicky aktivního
člověka: chodí volit (prezidenta), zúčastní demonstrací a sleduje politickou situaci jak
ve státu původu, tak v České republice.
14. Čtrnáctá otázka se ptá na to, jestli člověk si cítí vnitřní potřebu pomáhat lidem v nouzi
nebo novým migrantům, a jestli to bylo důležitým faktorem pro vykonávání jeho
dobrovolnické činnosti - „pomoct lidem“.
15. Patnáctá otázka vznikla jako potřebná po provedení a analýze dvou prvních rozhovorů
a patří k „projekčním otázkám“. Ptá se, z jakých důvodů jiné migranti žijící v České
republice mohou vykonávat dobrovolnickou činnost. Tato otázka vede k hlubšímu
zamyšlení respondenta nad problematikou dobrovolnictví u migrantů, a k případnému
vyjmenování vlastních motivů mezi motivy další. Mimo jiné otevírá další kontext života
respondenta.
16. Poslední otázka vznikla po primární analýze třech prvních rozhovorů, a ptá se, jak
respondent rozumí slovu „integrace“.

