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Příloha č. 1: Kódovací schéma (tabulka)

Preliminalni
fáze

Plánování
Dobrovolně/Nedobrovolně; s plánem/bez plánu; vnější
ukončení kariéry zdroje (kontakty, finance)/vnitřní zdroje (vlastnosti,
schopnosti)
Důvody
Zdravotní; rodinné; osobní; ztráta zájmu; zhoršení
ukončení kariéry výkonnosti; smluvní; finanční; volnočasové; stěhování; věk
Kontext
ukončení
Překážky

Časový údaj; místní údaj

Aspekty
liminální fáze
Změny

Nejistota; anti-struktura; sociální změna

Osobní (stesk po sportu, špatný přechod); ze strany okolí
(rodina, přátelé, trenéři, spoluhráči)
Způsob
Neprodloužení smlouvy (dobrovolné, nedobrovolné); po
ukončení kariéry zranění; nezískání dalšího kontraktu
Liminální fáze Subjektivní
Pocity; myšlenky; přechodový rituál
vstup
Kontext
Časový údaj; místní údaj
liminality

Nové možnosti
Postliminální
fáze

Subjektivní
vstup
Změny

Sociální/finanční/osobní/životní styl;
hodnoty/postoje/chování; odloučení od známé struktury;
alternace identity
Původce možností; oblast možností (pracovní/osobní atd.);
limitovanost v možnostech; absence možností
Myšlenky; pocity

Kontext

Socializace; nové chování; jednání; nová struktura; nová
identita
Časový údaj; místní údaj

Překážky

Fyzické/psychické; sociální; vzdělání

Zpětné vnímání
kariéry

Pozitivní/negativní; možné změny

Příloha č. 2: Osnova rozhovoru (tabulka)
Část 1: úvod Délka: 3 minuty

Celková délka:
3 minuty

Přivítání, představení výzkumníka, důvodu rozhovoru:


Dobrý den, vítám Vás a děkuji, že jste přišel/přišla. Jmenuji se
Michal Neuman a jsem studentem sociologie a sociální antropologie
na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Dnešní rozhovor se
uskuteční na základě mé bakalářské práce, která se věnuje období po
ukončení profesionální hokejové kariéry a bude trvat asi 45 – 60
minut.

Upozornění, ujištění


Chtěl bych Vás upozornit na to, že náš rozhovor bude nahráván,
nahrávka i následný přepis budou pouze pro potřeby této práce. Rád
bych Vás požádal o upřímné odpovědi, nemusíte mít strach, Vaše
odpovědi jsou důvěrné a pouze pro účely této práce. Tento rozhovor
přepíšu, abych s ním mohl dále pracovat. Je možné, že výpověď budu
nucen z důvodu srozumitelnosti upravit (například slovosled, význam
ale zachovám).

Část 2: warm-up

Délka: 8 minut

Celková délka:
11 minut

Sport


Mohl byste mi vyjmenovat některé z nejdůležitějších bodů Vaší
hokejové kariéry?
o Kdy jste začal hrát profesionálně?
o Jaký byl Váš největší úspěch?
o V jaké jste hrál nejvyšší lize?
o Kdy jste kariéru ukončil / začal přemýšlet o ukončení kariéry?



Jak jste se cítil jako vrcholový sportovec? Jakou roli pro Vás měl
sport na profesionální úrovni?

Obecně sport



Jak byste zhodnotil Vaši sportovní kariéru, jak jste se svou
proběhnuvší kariérou spokojen?

Část 3: klíčová část Délka: 20-35
minut

Celková délka:
31 - 46 minut

PRELIMINÁLNÍ FÁZE


Jak jsem říkal, rozhovor se bude soustředit především na ukončování
sportovní kariéry. Řekněte mi, kdy a jak jste začal přemýšlet o
ukončení kariéry.
o Co Vás k tomuto rozhodnutí vedlo? Jaké byly okolnosti tohoto
rozhodování?



Plánoval jste ukončení kariéry dopředu? (pokud ne, posunout se na
další otázku)
o Pokud ano: Jak se Vám hrálo s vědomím, že kariéru
ukončíte?
o Jak jste ukončení plánoval? Jaký byl Váš plán?
o Kdo ovlivňoval vaše rozhodnutí ukončit kariéru? (přátelé,
rodina, sportovní kolegové, novináři, fanoušci)



Jaké byly hlavní důvody pro ukončení kariéry?
o Jednalo se o dobrovolné ukončení? (pozn. i po zranění, hráč
se sám rozhodl) Nucený odchod?



Jakým způsobem ukončení kariéry probíhalo?
o Neprodloužení smlouvy/výpověď, exhibiční zápas, rozlučka
atd.
o Jak jste to oznámil v kabině (pokud vůbec) a s kým jste
informaci sdílel? Komu jste rozhodnutí o ukončení řekl jako
prvnímu?
o Měly pro Vás tyto akce nějaký speciální význam?



Byla Vaše kariéra podle Vás ukončena moc brzy, akorát, nebo moc
pozdě? Proč?

Důvody a způsob
Ukončení kariéry

LIMINÁNÍ FÁZE


Jak jste se obecně cítil po ukončení kariéry?
o Jaké byly hlavní pocity, myšlenky? (jistoty – nejistota,
nadšení, naděje/obavy, nové příležitosti
o Co jste získal a co jste ztratil
o Očekával jste to? Byl jste na to připraven?



Jaké hlavní změny nastaly po ukončení kariéry?

Změny, překážky

o V profesním životě
o Získal jste nějaké nové přátele, ztratil jste některé z těch
starých?
o V oblasti financí?
o V obecném životním stylu? (trávení volného času, stravovací
návyky, přístup k životu celkově)
o Které z předchozích změn byly vítány? Které naopak musely
být překonány?


Změny, překážky

Co Vám pomohlo, ať už lehce či těžko, překonat překážky a změny
spojené s ukončením kariéry?
o K doptání: Vnitřní zdroje: - vědomosti, píle, odvaha,
zodpovědnost, svědomí, pracovitost
o Vnější zdroje: - finance, podpora přátel/rodiny/spoluhráčů,
důležité kontakty atp.



Jak se změnila po ukončení kariéry Vaše role/identita?
o Jak důležitá pro Vás byla v té době role profesionálního
sportovce?



Změnilo se po ukončení kariéry nějakým způsobem Vaše smýšlení o
životě? Názory? Postoje? Hodnoty?
o Pokud ano: Jak se změnilo? Čemu tyto změny přisuzujete?



Zkuste najít pocit, kterým byste toto období charakterizoval.
o K doptání: Stres, nejistota/jistota, zábava/nuda



Jak dlouho trvala fáze přechodu, než jste se znovu začlenil do
„nového“ života?
o Bylo to pro Vás těžké/jednoduché



Jak probíhalo Vaše začlenění do nového života?

Identita, role,
hodnoty

o Máte pocit, že jste po nějaký čas nebyl „ani tam (sport), ani
tam (nová struktura)“?  anti-struktura
o Hledal jste si o nové práci informace již předem?

Resocializace
(sekundární
socializace)

o Pociťoval jste v tomto období nějaké změny
v chování/jednání/řeči?
o Měl jste potíže některé z těchto změn přijmout? Jaké? Jaké
naopak problém nebyly?
o Proběhl při přechodu do nové práce nějaký „vstupní rituál“?


Měl jste nějaké možnosti, jakým směrem se po ukončení kariéry
vydat? Jaké alternativy jste zvažoval?

POST-LIMININÁLNÍ FÁZE


Když se ohlédnete na svou kariéru, vnímáte nějakou změnu ve
Vašich hodnotách, postojích a názorech?
o Máte pocit, že jste se stal „někým jiným“ po tom, co jste
ukončil hokejovou kariéru?



Jak se díváte na svou kariéru nyní, když už jste úspěšně překonal

Pohled zpět na
kariéru

přechod do života po ukončení profesionální kariéry?


Jak jste se obecně cítil po překonání přechodu do post-sportovního
života?



o Jaké byly Vaše dominantní myšlenky?

Pocity, postoje,

o Jaké byly dominantní pocity?

role, identita

Berete se stále jako sportovce?
o Je pro Vás důležitá Vaše role bývalého profesionálního
sportovce?



Jste se svým současným životem spokojen?
o Co byste chtěl změnit?

Spokojenost s
životem

Projektivní technika


Představte si, že byste se vrátil v čase a začínal svou kariéru znovu.
Je něco, ať už v průběhu či při jejím ukončování, co byste udělal
jinak?

Projektivní technika

Část 4: Shrnutí a závěr

Délka: max. 10

minut

Celková délka:
46-55 minut

Shrnutí


Dnes jsme se bavili o tom, jakým způsobem probíhalo Vaše
ukončování kariéry s tím, že jsme se zaměřili především na období
po tom, kdy jste se rozhodl kariéru ukončit. Mohl byste prosím
zopakovat, co pro Vás v tomto období bylo nejdůležitější?

Závěr a rozloučení


Chtěl/a byste k tomu, co tu bylo řečeno, něco dodat? Zapomněli jsme Doptání se
zmínit něco důležitého?



Náš rozhovor je u konce, chtěl bych Vám moc poděkovat za
spolupráci, moc si vážím toho, že jste si na mne udělal čas, Vaše
odpovědi mi opravdu pomohly.

Rozloučení

Příloha č. 3: Vzor informovaného souhlasu (text)

SOUHLAS S ÚČASTÍ NA ROZHOVORU PRO POTŘEBY VÝZKUMU
Já, ___________________________, svým podpisem níže stvrzuji, že souhlasím s účastí na
výzkumném rozhovoru pro bakalářskou diplomovou práci Michala Neumana, studenta
Sociologie a sociální antropologie na Institutu sociologických studií na FSV UK v Praze.
Zároveň souhlasím s nahráním celého průběhu rozhovoru za předpokladu, že veškeré získané
údaje budou použity jen pro účely výzkumu, jehož výsledky budou publikovány v této
bakalářské práci, případně v textu s prací bezprostředně souvisejícím (např. odborný článek),
a to včetně anonymizovaných citací z tohoto rozhovoru. Souhlasím také s tím, aby bylo mé
jméno pozměněno za účelem anonymizace výpovědi.
Prohlašuji, že jsem byl informován o všech základních náležitostech týkajících se rozhovoru
(o jeho podstatě, metodách, které při něm budou využívány, způsobu nakládání se získanými
informacemi a jejich zpracování).
Tento souhlas je vyhotoven ve dvou kopiích, z nichž jednu obdrží moje osoba a druhou řešitel
bakalářské diplomové práce.
Podpis účastníka rozhovoru: ______________________________
Podpis řešitele diplomové práce: ____________________________
V Praze dne __________________

