Příloha č. 1: Profily účastníků rozhovorů (tabulka)
Jméno/

Věková

Zaměstnání/

přezdívka

kategorie

Obor studia

Denisa

25-30

Média

Adéla

20-24

Karla

25-30

Katka

20-24

Diagnóza

Práva

k

užití

Způsob

osobních údajů

navázání
kontaktu

Střednědobé
deprese

Anonymizované
údaje

Inzerát na
soc. sítích

Pohostinství

Cyklická deprese,
úzkosti

Lze použít jméno

Inzerát na
soc. sítích

Práva

Klinická deprese

Anonymizované

Inzerát na

údaje

soc. sítích

Lze použít jméno

Inzerát na

Knihovnictví

Deprese

soc. sítích
Lada

25-30

Fyzioterapie

Úzkosti a deprese

Anonymizované
údaje

Uzavřená
skupina

Miriam

20-24

Pohostinství

Panická porucha

Anonymizované
údaje

Uzavřená
skupina

Generalizovaná

Anonymizované

FB
Uzavřená

úzkostná porucha

údaje

skupina
FB

Epizodická

Lze použít jméno

Inzerát na

FB

Pavel

Petr

20-24

20-24

-

Nutriční terapie

deprese

soc. sítích

Petra

20-24

Pedagogika

Úzkostná porucha
s agorafobií

Lze použít jméno

Inzerát na
soc. sítích

Štefan

25-30

Akademické

Úzkostná porucha
(ofic. Depresivní)

Anonymizované
údaje

Mgr.
Miroslav
Grznár
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru

V rámci diplomové práce, která je realizována na ISS FSV UK jste byl/a vybrán/a a požádán/a o
spolupráci. Cílem práce je popsat stigmatizaci, se kterou se setkali či setkávají osoby
s diagnostikovanou depresí či úzkostmi. Není Vaší povinností odpovědět na všechny otázky,
naopak je zcela na Vás, jaké informace a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.
Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost
kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. Se
záznamem rozhovoru lze v rámci diplomové práce zacházet různým způsobem. Protože si
nesmírně vážím Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně respektovat jakékoli omezení, které
pro využití záznamu uložíte. Zvolte, prosím, jednu z následujících možností.
Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních
úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. V případě, že jeho
části budou citovány v publikovaných materiálech, lze uvádět mé jméno.
Souhlasím, aby byl rozhovor pro účely výzkumného zpracování použit bez zvláštních
úprav; jako celek a jako interní materiál ho netřeba anonymizovat. Nepřeji si však, aby
bylo v souvislosti s případnými citacemi tohoto rozhovoru v publikovaných materiálech
uváděno moje jméno.
Jestliže budete mít jakékoli dotazy, obraťte se přímo na výzkumnici nebo na vedoucího
diplomové práce PhDr. Víta Horáka, Ph.D. (email: vit.horak@fsv.cuni.cz).
e-mail:
telefon:
Datum rozhovoru:

Jméno
výzkumnice:
………………………………………….
……………………………………………….

Podpis

Vaše
jméno:
………………………………………………………
……………………………………………………………..
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výzkumnice:

Váš

podpis:

