INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy
(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce
1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských
právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve
výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem Rozhovor s pamětníky,
prováděné v místě bydliště pamětníka či na veřejném prostoru.
Projekt není financován, jedná se o diplomovou práci.
Cílem výzkumného projektu je získání cenných dat od pamětníků.
Při tomto výzkumném projektu bude použita metoda polostrukturovaného rozhovoru.
Způsob zásahu je neinvazní, jedná se o metodu polostrukturovaného rozhovoru, kdy budete odpovídat na otázky.
Sledování proběhne jednou či dvakrát a délka rozhovoru bude probíhat dle délky vyprávění a Vašich možností,
nejdéle však cca 2-3 hodiny.
Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu.
Je však možné, že se Vám při popisování osobního života objeví nepříjemné pocity, vycházející ze vzpomínek.
V takovém případě můžeme udělat přestávku a poté pokračovat.
V případě nepříjemné emocionální reakce na otázky bude rozhovor dle Vašeho souhlasu přerušen, přesunut či
zrušen. Výzkumu se nezúčastníte s akutním onemocněním.
Očekávaným přínosem je získání cenných informací s existenciální hloubkou, jelikož budou vycházet z vlastních
zkušeností a života.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně odměněná.

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v disertační práci v
studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: LindrovaTereza@seznam.cz
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomová práci,
případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další
výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
Během výzkumu budou pořizovány audiozáznamy na mobilní telefon nebo diktafon. Po rozhovoru převedu
audiozáznam do počítače zajištěného heslem v uzamčeném prostoru a z mobilního telefonu (diktofonu) následně
celý smažu. Nahrávky budou přístupná pouze mé osobě. Neprodleně je pak přepíši do textové podoby a
anonymizuji je. Po vypracování bude účastníkovi anonymizovaný přepsaný text ukázán ke schválení. Zůstane jen
odsouhlasená verze. Poté vymažu i záznam z počítače, který již nebudu potřebovat.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu Tereza Lindrová
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení Tereza Lindrová

Podpis:........................

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 bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat
předkladatele projektu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka....................................

Podpis: ....................................

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................

