Příloha č. 1: Informovaný souhlas respondentů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dnes jsem poskytl/a rozhovor Tereze Glanzové, studentce oboru Sociologie a sociální politika na FSV
UK, v rámci výzkumu pro její bakalářskou práci.
Pro tento účel smí být tento rozhovor zpracováván jen v anonymizované podobě bez souvislosti s mým
jménem a kontaktem na moji osobu.
V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací výsledků
výzkumu, smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí osobou.
Po ukončení výzkumu a dokončení bakalářské práce, tento rozhovor smí být archivován, a tím
zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze v anonymizované podobě, bez
spojení s mým jménem a s mojí osobou.

Informovaný souhlas s rozhovorem

Byl/a jsem informován/a, že účelem bakalářské práce Terezy Glanzové je výzkum zaměřený na
aktivní stárnutí v domově pro seniory. Souhlasím s tím, že v práci budou uvedena některá má citlivá
data, ale nebude uvedené mé pravé jméno nebo nebudou uvedeny žádné skutečnosti, které by mohly
vést k identifikaci mojí osoby. Vím, že mohu rozhovor z jakýchkoliv důvodů přerušit a svůj souhlas
s rozhovorem vzít zpět. Byla mi nabídnuta možnost získat přepsaný rozhovor k autorizaci a výsledný
text v elektronické podobě ke komentáři. S těmito podmínkami dobrovolně a bez nátlaku souhlasím.

Datum:
Jméno:
Podpis

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se seniory
Úvod
−
−
−
−
−

Poděkování za účast a představení
proč vedeme rozhovor
předpokládaná délka rozhovoru
jak budou získaná data využita
ujištění o anonymitě

Základní informace
−
−

Popište mi, jak vypadá váš běžný den.
Jak byste si představoval/a váš ideální den tady v domově?

Aktivity, kterým se senioři věnují
−

Jakým aktivitám se přes den věnujete?

Aktivity mimo oficiální nabídku:
− Jaký máte prostor pro věnování se těmto aktivitám?
− Existují bariéry, kvůli kterým se nemůžete svým aktivitám věnovat tolik, jak byste chtěl/a?
Aktivity z oficiální nabídky:
− Podle čeho si vybíráte aktivity, kterým se věnujete?
− Hraje při výběru roli osoba, která aktivitu vede?
− Hraje při výběru roli to, kdo by s vámi na aktivitu chodil?
Rozebrat jednotlivé aktivity
− Jakým způsobem probíhají jednotlivé aktivity
− Co vás nejvíce baví na dané aktivitě?
− Co byste naopak dané aktivitě vytkl/a?
− Jste spokojen/a s péčí pracovníků, kteří se vám při aktivitách věnují?

Nabídka aktivit
−
−
−

Jste spokojen/a s množstvím aktivit, které vám jsou nabízeny?
Existují nějaké aktivity, které vám v nabídce chybí?
Existují aktivity, kterým byste se chtěl/a věnovat, ale z nějakého důvodu nemůžete?

Nepravidelné kulturní a společenské akce
−
−
−
−

Účastníte se kulturních a společenských akcí, které se konají ve vašem domově?
Jste spokojen/a s množstvím akcí, které se u vás konají?
Jste spokojen/a s typem akcí, které se u vás konají?
Existují akce, která vám zde chybí?

Ukončení
−

Je ještě něco, co byste mi chtěl/a o volnočasových aktivitách u vás v domově říct a ještě jsme to
nezmínili?

Závěr
−

Poděkovat za rozhovor

Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pracovníky
Úvod
−
−
−
−
−

Poděkování za účast a představení
proč vedeme rozhovor
předpokládaná délka rozhovoru
jak budou získaná data využita
ujištění o anonymitě

Základní informace
−
−

Řekněte mi prosím, jak jste se dostal/a k práci, kterou děláte.
Jakou pozici zastáváte a co je náplní vaší práce?

Aktivity v domově pro seniory
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Jaké aktivity nabízíte svým klientům?
Jak probíhá výběr aktivit, které řadíte do nabídky pro seniory?
Jakou roli hrají klienti při tvorbě nabídky aktivit?
− Mají možnost rozhodovat o tom, jaké aktivity budou v nabídce?
− Je nabídka aktivit ovlivněna spokojeností klientů s dosavadními aktivitami?
Jaký je ze strany klientů zájem o aktivity, které jim nabízíte?
O jaké aktivity je největší zájem?
Co podle vás ovlivňuje zájem klientů o aktivity?
Co podle vás ovlivňuje spokojenost klientů s aktivitami?
Zamyslete se nad tím, proč klienti některé aktivity nenavštěvují.
Jakým způsobem motivujete klienty k aktivitám?

Pracovníci
−
−
−

−
−
−
−

Kolik pracovníků zajišťuje aktivní stárnutí seniorů?
− je tento počet dostatečný?
Jaké úkoly mají jednotliví pracovníci?
Popište, jak u vás probíhá příprava realizace aktivit.
− Existuje řád, podle kterého se při přípravě řídíte?
− Pracujete týmově nebo každý sám?
− Je na přípravy vyhrazený dostatečný čas?
Vidíte na straně pracovníků nějaké problémy v souvislosti s aktivitami v domově?
− Pokud ano, jak byste takové problémy řešil/a?
Dochází k vám do domova dobrovolníci, kteří pomáhají s aktivitami pro seniory?
Jaká jsou pozitiva využívání dobrovolníků
Jaká jsou negativa využívání dobrovolníků?

Aktivizační pracovníci
−
−
−
−
−
−
−

Jaké vzdělání je třeba k získání vaší pozice?
Jaká praxe je třeba k získání vaší pozice?
Jak často se účastníce vzdělávacích kurzů?
O jaké konkrétní kurzy se jedná?
S čím jste na kurzech spokojen/a?
S čím jste na kurzech nespokojen/a?
Myslíte si, že platové ohodnocení odpovídá náročnosti Vaší práce?

Finance
−
−

Jakým způsobem je aktivní stárnutí ve vašem domově podporováno finančně?
Co v oblasti financí brání rozvoji aktivit?
− Pokud existují problémy, jakým způsobem se s nimi vypořádáváte?

Ukončení
−

Napadá vás ještě něco důležitého, co jsme v souvislosti s aktivitami v domově pro seniory nezmínili?

Závěr
−

Poděkovat za rozhovor

