Příloha č. 1: Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o souhlas s účastí Vašeho nezletilého dítěte na výzkumné studii v rámci diplomové práce
vedené na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Studie je zaměřená na zkoumání paměti, konkrétně na vliv kladených otázek a zpětné vazby tazatele
na vybavování zapamatovaných informací. Výzkum se skládá z přečtení krátkého příběhu, po kterém
budou dítěti kladeny otázky ohledně obsahu tohoto příběhu. Otázky se budou týkat pouze
předneseného příběhu, žádné jiné otázky nebudou dítěti kladeny. Dítě může svou účast ve výzkumu
kdykoliv ukončit.
Se získanými daty bude nakládáno podle zásad anonymity a mlčenlivosti, bude s nimi pracovat
výhradně výzkumník Mgr. Karel Straka a nebudou obsahovat žádné identifikační údaje.
Děkuji Vám za Vaši ochotu, která přispěje k uskutečnění psychologického výzkumu.
Mgr. Karel Straka
tel.: 736 280 958, email: mail@karelstraka.cz

Výše uvedeným informacím jsem porozuměl a souhlasím s účastí svého nezletilého dítěte na
zmíněné výzkumné studii.
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………

V ………………… dne …………………

datum narození dítěte: …………………….

………….…………………………………
(podpis rodiče)

Příloha č. 2: Český překlad příběhu GSS 1
Anna / Formanová // z jižních / Čech / byla na dovolené / ve Španělsku, / kde byla napadena /
před hotelem, ve kterém byla ubytovaná. / Byla jí ukradena kabelka, / ve které měla uloženy
cestovní šeky / v hodnotě padesát dolarů / a svůj cestovní pas. / Žena křičela o pomoc, /
zkoušela se bránit, / a jednoho z útočníků přitom nakopla / do holeně. / Krátce po události
přijelo policejní auto / a žena byla převezena na nejbližší policejní stanici, / kde byla
vyslechnuta policistou, / seržantem / Delgado. / Žena během výslechu popsala, že byla
napadena třemi muži, / z nichž jeden vypadal jako asiat. / Muži podle ní byli štíhlé postavy / a
měli kolem dvaceti let. / Policista s ženou soucítil / a poradil jí, aby kontaktovala Českou
ambasádu. / Šest dní poté / policie našla ženinu kabelku, / ale její obsah nebyl nikdy nalezen.
/ Následně byli obviněni tři muži, / dva z nich byli u soudu usvědčeni / a následně posláni do
vězení. / Pouze jeden / již byl v minulosti usvědčen / z podobných trestných činů. / Žena se
vrátila zpět do Čech / se svým manželem / Petrem / a dvěma přáteli, / od svého zážitku se bála
vycházet ven sama. /
(Kožušníková, 2014)

Příloha č. 3: Český překlad dotazníku GSS1

(Kožušníková, 2014)

