8. Seznam příloh
Příloha 1 – Základní informace o výzkumu pro respodenty

Základní informace pro respondenty

Vzhledem k tomu, že jste ochotni se mnou spolupracovat při tvorbě mé bakalářské práce, tak
jsem vás chtěla seznámit následujícími informacemi. Chtěla bych brát ohled na to,
že ne všechny informace říkáme patří do této práce. Panují mezi námi bližší přátelské vztahy
a i s ohledem na ně bych vám ráda zaručila mou snahu vyhnout se zaobírání aspekty, které se
tématu netýkají. Společně spolu se budeme tedy zaobírat hlavně technikou tvůrčího psaní jako
odbourávání nějaké bariéry, kterou v reálném životě máme. Bariérou může být myšlen i
emoční tlak uvnitř v nás a jiné potíže, které se v našem životě vytvářejí a stavějí nám
překážky v běžném životě.

1) Popis Respondenta
Vzhledem k osobnějším vztahům a možnému poskytnutí citlivých informací, které
byste nechtěli zveřejnit, plánuju udělat opatření. Než tu to část usadím na trvalo
do Bakalářské práce bude s vámi provedena konzultace. Možná jak osobní,
tak i přes e-mail. Vy sami mi sdělíte zda popis, který sem o vás vytvořila není moc
osobní.

2) Tvůrčí dílo
Vaše tvůrčí dílo bude použito v bakalářské práci a zveřejněno v rámci příloh. Bude u
něj provedena analýza rozboru činnosti. Také se aspekty vašeho díla bude zaobírat
v rozhovoru.

3) Rozhovor
bude sloužit k společné snaze o nalezení termínu, kdy bychom mohli provést polostrukturovaný rozhovor. Odhadovaná délka je 1–2 hodiny. Samozřejmě délka
rozhovoru se může měnit z závislosti na podmínkách. Tématem bude proces Tvůrčího
psaní.

Termíny:
Tvůrčí dílo: od 8. září do 31 ledna odevzdat

Rozhovor: Dle individuální domluvy leden a únor (Závislé na rychlosti odevzdání
vašeho tvůrčího díla.)
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o konkrétnější výsledky rozboru vašich děl a rozhovor i to s vámi mohu probrat.
Respondentům bude po vypracování poskytnuta Bakalářská práce.

Helena Kdolská

7. září 2016 v Chomutově

