Přílohy
Příloha A: Polostrukturovaný rozhovor

Rozhovor s účastníky projektu Senioři píší Wikipedii
Dobrý den, mé jméno je Magdaléna Řeháková a jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy bakalářského oboru Andragogika a personální řízení. Rozhovor, který společně
povedeme, bude součástí mé bakalářské práce nazvané Kulturně vzdělávací specifika seniorů.
Účelem rozhovoru je zjistit, jaké kulturně vzdělávací aktivity navštěvujete a jaké máte zvyklosti
v používání počítače/internetu. Součástí rozhovoru bude také část zaměřená přímo na projekt
Senioři píší Wikipedii, zde budu zjišťovat Vaši motivaci k účasti a celkovou zpětnou vazbu
na kurz. Informace takto získané poté porovnám se specifiky zjištěnými v již provedených
výzkumech o seniorech. Svou participací na rozhovoru můžete přispět k neustálému
zdokonalování kurzu a pomůžete mi k vypracování bakalářské práce.
Rozhovor je plně anonymní.
Předpokládaná doba rozhovoru je 30 minut.
Předem děkuji za Vaši účast.
Rozhovor:
1. Navštěvujete – nebo jste v posledním roce navštěvoval/a – kromě kurzu Senioři píší
Wikipedii nějaké další vzdělávací kurzy?
a. Pokud ano, jakého zaměření?
b. Máte nějaké oblíbené místo (knihovnu, seniorské centrum, …), kam na kurzy
chodíte?
c. Kde si zjišťuje informace o konání akcí?
2. Jakých dalších kulturních akcí se zúčastňujete? (divadla, kino, výstavy, knihovny, …)
a. Jak často je navštěvujete?
b. Jsou akce/témata, které Vám v nabídce organizací chybí?
c. Byl/a jste zvyklý/á dané akce navštěvovat, už v dřívějších životních etapách?
(v dětství, v mládí, …)
3. Jste sám/sama aktivní součástí kulturních akcí? (pomoc s jejich organizací, účast
v divadelním spolku, …)
4. K čemu v rámci běžného dne používáte počítač/internet?
5. Kolik hodin strávíte u PC (mobilu, tabletu, …) v rámci typického dne?

6. Jak jste se dozvěděl/a o možnosti účastnit se právě tohoto kurzu?
7. Z jakého důvodu jste se zapojil/a do projektu Senioři píší Wikipedii?
8. Jak dlouho na projektu participujete?
9. Jaké změny při přípravě a realizaci kurzu byste díky svým zkušenostem navrhl/a?
10. Kolik je Vám let?
11. Bydlíte v Praze?
12. Jaká je Vaše nejvyšší dosažená úroveň vzdělání?
13. Jaká povolání jste za život vykonával/a či stále ještě vykonáváte?

Příloha B: Informovaný souhlas účastníka výzkumu

Informovaný souhlas účastníka výzkumu
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí
ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce.
Název projektu: Kulturně vzdělávací specifika seniorů
Řešitel projektu: Magdaléna Řeháková
Název pracoviště: Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy
Popis výzkumu: Účelem výzkumu je zjistit, jaké kulturně vzdělávací aktivity navštěvují
účastníci projektu Senioři píší Wikipedii a jaké mají zvyklosti v používání počítače/internetu.
Součástí výzkumu je také část zaměřená přímo na projekt Senioři píší Wikipedii, zde se zjišťuje
zpětná vazba na kurz. Výzkum probíhá formou rozhovorů s účastníky projektu. Rozhovory jsou
nahrávány na diktafon a po zpracování informací je zvukový záznam ihned odstraněn.
Rozhovory jsou plně anonymní. Předpokládaná doba rozhovoru je 30 minut.

………………………………………………….
datum a podpis řešitele projektu
Prohlášení a souhlas účastníka s jeho zapojením do výzkumu:

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost si řádně a v dostatečném čase
zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti
ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem
poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat.
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………….

Podpis účastníka: ………………………………………………….

