INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ADÉLU PFANNOVOU –
ANONYMNÍ UŽITÍ ZÁŽITKŮ Z AVK V DIPLOMOVÉ PRÁCI

Informační list
Tento informovaný souhlas je svolením pro Adélu Pfannovou, k tomu, aby
zážitky z kroužku AVK anonymně zanesla do své diplomové práce s názvem
Sociální poznávání pomocí koní. Práce je psána v rámci mého magisterského
studia oboru Křesťanská krizová a pastorační práce – Diakonika, na
Evangelické teologické fakultě, vedoucí práce je psycholožka Bohumila
Baštecká.
Cílem užití zážitků je doložit, že přínosy hiporehabilitace, o kterých píši,
se teoreticky ukazují i v praxi. Nejde tedy o žádné měření, porovnávání či
hodnocení.
Spolupráce je z Vaší strany zcela dobrovolná a máte možnost kdykoliv
odstoupit bez jakékoliv újmy.
Záznamy z kroužku si pro vlastní potřeby ve formě deníku píší celý rok,
pokud svolíte, krátké kusy tohoto deníku vložím do své práce.
Rizika užití tohoto deníku jsou ta, že i když vše bude anonymní, nemohu
zaručit, že Vaše děti nikdo nepozná – kroužků AVK je málo, já jsem uvedená
na webových stránkách a některé příběhy ukáží specifika dětí, která je mohou
dovolit rozpoznat. Práci budou číst lidé z mé školy a bude veřejně přístupná
v databázi Univerzity Karlovy.
Kontakt na vedoucí mé práce: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
bastecka@etf.cuni.cz

SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČE – POTVRZENÍ O
INFORMOVANÉM SOUHLASU
Prohlášení rodiče:
Pročetl/a jsem předchozí informace, případně mi byly přečteny. Měl/a jsem
možnost se ptát a každá otázka, kterou jsem položil/a, mi byla zodpovězena
k mé spokojenosti. Dobrovolně souhlasím s účastí v tomto výzkumu a s jeho
užitím v diplomové práci.
Jméno rodiče a dítěte:
Podpis rodiče:
Datum:
Prohlášení výzkumnice:
Přečetl/a jsem informační list budoucímu účastníkovi přesně a ujistil/a jsem se,
jak nejlépe dovedu, že účastník rozumí, jak budeme postupovat:
Potvrzuji, že účastník měl příležitost se ptát a že všechny jím položené otázky o
výzkumu jsem zodpověděl/a správně a korektně, jak nejlépe dovedu.
Potvrzuji, že osoba nebyla k souhlasu donucena a že souhlasila svobodně a
dobrovolně.
Kopie tohoto formuláře poučeného souhlasu byla účastníkovi poskytnuta.
Jméno a podpis výzkumnice: Adéla Pfannová
Datum:
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