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Příloha č.1.
Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím
Děkuji, že souhlasíte se zapojením do výzkumného šetření v rámci diplomové práce s názvem „Transformace
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v kontextu deinstitucionalizace“. Diplomová práce je
řešena studentkou Bc. Lenkou Rabovou na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Cílem výzkumného
šetření je analyzovat průběh, dopady a překážky transformace sociálních služeb pohledem expertů. Zvláštní
pozornost je věnována osobám se zdravotním postižením a jejich postavení v procesu transformace. Vaše
účast na rozhovoru je zcela dobrovolná, je na Vás, jaké informace a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.
Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost kdykoliv
přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. Protože si nesmírně vážím
Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně respektovat jakákoli omezení, která mi pro využití záznamu uložíte.
K záznamu bude mít přístup pouze řešitelka práce a záznam bude využíván výhradně pro výzkumné účely.
Veškeré informace sdělené v rámci rozhovorů budou důvěrné ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě jakýchkoliv dotazů, obraťte se, prosím, na řešitelku Bc. Lenku Rabovou (608 700 441,
lenkarabova@email.cz).

Datum uskutečnění rozhovoru: ……………

Jméno výzkumníka:……………………………………. ..
Podpis výzkumníka:………………………………………
Vaše jméno……………………………………….............
Váš podpis:………………………………….............

Příloha č.2.
Struktura rozhovoru

Téma
Transformace a
agenda

Dopady a bariéry

Aktivity+
spolupráce

Otázky
1. Můžete prosím stručně představit svou organizaci?
a. Jak dlouho funguje?
b. Jaké je Vaše role v ní?
c. Co pro Vás osobně znamená transformace?
2. Jak vnímáte současný stav transformace sociálních
služeb?
a. V jaké fázi se současně nachází?
b. Vyvíjí se správnou cestou? Pokud ne, jak by se měla
vyvíjet? Kam by měla směřovat?
3. Jaká je pozice uživatelů a pracovníků v soc. službách?
a. Pracujete se sociální gramotností uživatelů?
Připravujete je na transformaci, mají strach ze změny,
pracujete s jejich strachem?
b. Pracujete nějakým způsobem se sociálními
pracovníky?
4. Jak hodnotíte stávající dopady transformace?
a. Kolik ústavních zařízení se doposud zapojila do
transformace? Kolik jich úspěšně transformaci
dokončilo? Je to dostačující?
b. Kde vidíte největší vliv vašeho snažení?
c. Je něco, co se vám nedaří prosadit?
d. Co je Vaše největší obava do budoucna?
5. Co bude s objekty rezidenčních služeb, jaké bude jejich
využití?
a. Co bude s pracovníky v těchto rezidenčních službách?
Budou se nějak přeškolovat?
b. Bude se transformace nějak evaluovat? Jak?
6. Jaké jsou největší bariéry v procesu transformace?
a. Čím jsou zapříčiněné?
b. Co by šlo dělat, k jejich odstranění?
7. Jakou roli hraje projekt Život jako každý jiný v procesu
transformace?
a. Jaké jsou jeho nejdůležitější funkce, nástroje?
b. Jaké jsou výstupy projektu?
8. Jaký je dle vás společenský diskurz týkající se
transformace?

Aktéři

a. Má vliv na její průběh?
9. S jakými aktéry spolupracujete?
a. Jaké já role krajů?
b. Jaká je spolupráce s kraji?
c. Jaká je role Asociace poskytovatelů sociálních služeb?
d. Jaká je role Národní rady pro osoby se zdravotním
postižením?
e. Jaká je spolupráce s ostatními aktéry?
f. Kdo je dle vás nejklíčovějším aktérem v transformaci?
g. Jaké je role zdravotně postižených občanů
v transformaci?
h. Mají možnost ji nějak ovlivňovat? Mají dle vás moc?
Podílejí se na moci?

