Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas (text)

INFORMOVANÝ SOUHLAS
k nakládání s informacemi získanými
za účelem realizace diplomové práce

Já, níže podepsaný ……………………………………………………….. dávám tímto
souhlas k záznamu a zpracování rozhovoru, pořízeného se mnou za účelem realizace
diplomové práce Bc. Jaroslava Ježka (FSV UK). Prohlašuji tímto též, že jsem byl
informován o způsobu, jakým bude s poskytnutými informacemi naloženo, a trvám na
dodržení následujících podmínek:
1.

Získané informace budou využity pouze pro potřeby realizace diplomové práce.
V případě jakéhokoli dalšího využití bude nutný můj zvláštní souhlas.

2.

Získané informace nebudou v žádné formě poskytnuty třetí straně.

3.

Mám právo na anonymizaci získaných informací v maximální míře. Pokud
anonymizace nebude z jakéhokoli důvodu možná, budu na tuto skutečnost
upozorněn a budu moci vznést námitku vůči uvedení informací. Námitce musí
být vyhověno tak, abych s výslednou podobou využití informace souhlasil/a.

4.

Nahrávky a přepisy nahrávek mi budou v případě zájmu zpřístupněny.

5.

Bezprostřední kontaktní osobou je pro mě řešitel diplomové práce Bc. Jaroslav
Ježek (tel. 773 252 379, e-mail: jaroslav.jezek@fsv.cuni.cz), popř. se můžu
obrátit také na vedoucího diplomové práce PhDr. Martina Cejpa, CSc. (tel. 257
104 611, email: MCejp@iksp.justice.cz).

…………………………………….

………………………………………

Místo a datum

Podpis respondenta
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Příloha č. 2: Scénář k rozhovoru – zákon (text)
Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Ježek, jsem studentem 3. ročníku magisterského programu
Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pro mojí
diplomovou práci Pomoc obětem trestných činů jsem si Vás vybral jako respondenta k
uskutečnění rozhovoru. Tento rozhovor bude nahráván a jeho výstupy následně poslouží při
psaní diplomové práce. Poprosil bych Vás, jestli se můžete stručně představit.
Zákon 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
Zapojil/a jste se do přípravy tohoto zákona?
Jaký je Váš subjektivní pohled na tento zákon?
Vnímáte nějaká pozitiva, které zákon přinesl do praxe?
Otázky na práva a instituty: prohlášení o dopadu, důvěrník, právo na informace, peněžitá
pomoc, ochrana před druhotnou újmou, předběžná opatření, zvlášť zranitelné oběti
Jak funguje spolupráce OČTŘ s neziskovými organizacemi?
Ulehčuje zákon návrat oběti do běžného života?
Neprofitují ze zákona jen určité typy obětí?
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Příloha č. 2: Scénář k rozhovoru – program (text)
Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Ježek, jsem studentem 3. ročníku magisterského programu
Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pro mojí
diplomovou práci Pomoc obětem trestných činů jsem si Vás vybral jako respondenta k
uskutečnění rozhovoru. Tento rozhovor bude nahráván a jeho výstupy následně poslouží při
psaní diplomové práce. Poprosil bych Vás, jestli se můžete stručně představit.
Program Proč zrovna já? II
Můžete přiblížit důvody vzniku programu a jeho obsahovou náplň?
Pomáháte obětem násilných i majetkových trestných činů?
Jaké konkrétní kroky můžete obětem trestných činů poskytnout?
Myslíte si, že se Vám daří naplňovat cíle programu?
Spolupracujete v rámci programu i s jinými institucemi/orgány?
Jaký je Váš osobní názor na program, existují nějaké věci, které byste vylepšil/a?
Oběti trestných činů
S jakými obětmi se Vy konkrétně nejčastěji setkáváte (pohlaví, věk, vzdělání, vlastnosti …)
Myslíte si, že převažují oběti, které pachatele znají či naopak oběti, které pachatele neznají?
Jaký je Váš odhad podílu zvlášť zranitelných obětí na celkovém počtu obětí, které k Vám
přijdou?
Existují nějaké trestné činy, se kterými za Vámi chodí oběti častěji?
Kdo za Vámi oběti posílá, vyhledávají si pomoc sami?
Jakou formou Vás mohou oběti kontaktovat?
V jaké fázi trestného činu Vás oběti nejčastěji kontaktují?
Jaké typy úkonů po Vás oběti nejčastěji požadují?
Liší se požadavky na formy pomoci u věkových skupin/pohlaví?
Jak často fungujete jako důvěrník oběti při styku s úřady?
Pomáháte oběti sepisovat prohlášení o dopadu trestného činu?
Jak často oběť toto prohlášení sepíše?
Mají oběti, se kterými jste pracoval/a, pocit izolace či nedůvěru v systém?
Daří se Vám předcházet sekundární viktimizaci oběti?
Sledujete osud oběti po vykonání požadované pomoci?
Myslíte si, že se obětem daří návrat do běžného života?
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