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PŘÍLOHA 1. ORGANIZACE, SE KTERÝMI OSLOVENÉ ŠKOLY
SPOLUPRACUJÍ
Centrum Anabell
Centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy
prostřednictvím terapie, nutričního poradenství nebo psychologické poradenství.
Poradenství spočívá v odborné podpoře lidí s trpící poruchou příjmu potravy i jejich
blízkým. Služba je poskytována v rámci projektu „Jídlo dělá zázrak“ a je spolufinancována
Evropskou unií. V současné době poskytuje sociální a terapeutické služby v centrech
Anabell v Brně, v Praze a v Ostravě. Nabízí však i ambulantní pomoc, terénní poradenství,
telefonickou krizovou pomoc a internetové poradenství (http://www.anabell.cz/).
THEiA
THEiA je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odbornou pomoc lidem,
kteří se ocitli v obtížné životní situaci a potřebují s ní pomoct. Náklady na realizaci
programů pro děti na základních a středních školách jsou kryty zejména prostřednictvím
dotací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a města České Budějovice. Pro žáky
v jednotlivých věkových kategoriích mají připravenou nabídku programů, které reflektují
témata, se kterými se žáci v daném věku setkávají. Mezi tématy jsou například „Šikana
a násilí“, „Kyberšikana a virtuální svět“, „Vztek a jeho role v životě“ nebo „Xenofobie
a rasismus“ (https://www.theia.cz/).
Auritus
Centrum Auritus je aktivitou Farní charity Tábor. Jedná se o neziskovou organizaci,
která získává zdroje prostřednictvím dotací a vlastních zdrojů. Snaží se poskytovat odborné
sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek a jejich blízkým.
Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich
důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života
a motivují klienty k životu bez návykových látek. Centrum nabízí programy primární
prevence pro žáky ZŠ v 8. a 9. třídě a žákům středních škol a středních odborných učilišť.
Mezi nabízené služby patří jednorázové besedy, interaktivní programy pro žáky, besedy
pro rodiče a vzdělávání pro pomáhající profese (http://www.auritus.cz/).
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Člověk v tísni – Jeden svět na školách
„Jeden svět na školách“ je jeden ze vzdělávacích programů organizace Člověk
v tísni. Pomáhají přispívat k výchově zodpovědných lidí, kteří se orientují v současném
světě. Jejich výukové materiály reagují na situaci ve společnosti a aktuální výzvy. Kladou
mimořádný důraz na praktickou využitelnost svých materiálů, a proto všechny vznikají ve
spolupráci s učiteli. Důležitá témata jsou do škol přinášena prostřednictvím filmů, diskusí
a výukových aktivit. Mezi témata patří například lidská práva, mediální vzdělávání,
sociální vyloučení, závislosti a mnoho dalších (https://www.jsns.cz/).
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PŘÍLOHA 2. INFORMOVNÝ SOUHLAS

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Souhlas účastníka výzkumného projektu s účastí na jednorázovém rozhovoru a se zpracováním
osobních a citlivých údajů
Instituce realizující výzkumný projekt: UK, FHS
Kontaktní osoba projektu: Mgr. Eva Richterová
Jméno výzkumníka/administrátora
....................................................................................................................................................
Osoba, která provedla poučení účastníka o průběhu výzkumného experimentu
...............................................................
Účastník výzkumného projektu:
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………….
(dále též jako „účastník výzkumu“)
Výzkumný projekt (studie): Téma Primární prevence poruch příjmu potravy
Období realizace výzkumného projektu: leden 2019 – červen 2019
Hlavní řešitel výzkumného projektu: Pavla Rohlíková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je zkoumání
primární prevence poruch příjmu potravy.
Z účasti na výzkumu pro Vás vyplývají určité výhody, ale i rizika, se kterými budete seznámeni
níže.
1. Udělení souhlasu s účastí na jednorázovém rozhovoru
Uděluji souhlas s účastí na jednorázovém rozhovoru.
Souhlasím s pořízením audio záznamu za účelem zkoumání, zpracování, analýzy a publikačních
výstupů v rámci českých/zahraničních konferencí, periodik, monografií a popularizací.
2. Prohlášení účastníka výzkumu.
Současně prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se skutečností, že jednou dané svolení k účasti na
rozhovoru mohu kdykoliv v průběhu diskuse odvolat.
3. Informace o zpracování osobních údajů účastníka výzkumu v průběhu a po skončení
výzkumného projektu
Veškerá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely
vedení evidence týkající se výzkumného projektu a pro účely týkající se evidence, vyhodnocení
a použití výsledků projektu, budou subjektem realizujícím výzkumný projekt zpracovány osobní
a citlivé údaje o účastníkovi projektu. Poskytnutí osobních a citlivých údajů účastníkem výzkumu
subjektu realizujícímu výzkumný projekt je dobrovolné. Pokud účastník výzkumu odmítne
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poskytnout subjektu realizujícímu výzkumný projekt uvedené osobní a citlivé údaje, nemůže se
výzkumného projektu zúčastnit. Zpracováním osobních a citlivých údajů se rozumí shromažďování
těchto osobních a citlivých údajů, ukládání na nosiče informací, jejich vyhledávání, používání,
uchovávání, třídění a likvidace. Subjekt realizující výzkumný projekt bude zpracovávat osobní
a citlivé údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní a citlivé údaje budou
subjektem realizujícím výzkumný projekt zpracovávány po dobu neurčitou. Účastník výzkumu má
v souladu s ust. § 12 zákona právo na informace o zpracování svých osobních a citlivých údajů (tj.
právo na přístup ke všem údajům o své osobě) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona právo
požádat subjekt realizující výzkumný projekt o písemné vysvětlení, pokud se domnívá, že subjekt
realizující výzkumný projekt provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Účastník výzkumu je oprávněn souhlas se
zpracováním osobních a citlivých údajů kdykoli odvolat.

4. Informace o způsobu využití výsledků výzkumného projektu:
Výsledky výzkumného projektu budou využity k vědeckým účelům a k publikačním výstupům.

5. Prohlášení účastníka výzkumu:
a.

Potvrzuji, že jsem si přečetl/a tento informovaný souhlas týkající se výše uvedeného
výzkumu, včetně všech jeho výhod a rizik a porozuměl/a mu.



Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o možnosti klást otázky a ty mi byly uspokojivě
zodpovězeny. Rovněž prohlašuji, že všem výše uvedeným skutečnostem
a poskytnutým informacím rozumím a beru je na vědomí. Nemám žádné další
otázky ani nejasnosti a vyslovuji svůj výslovný svobodný souhlas s účastí na
b. výzkumném projektu.



Prohlašuji, že jsem plně způsobilý/á k právním úkonům a jako takový/á prohlašuji,
že jsem informován/a o skutečnosti, že má účast v projektu je dobrovolná a jsem
oprávněn/a kdykoliv z výzkumného projektu odstoupit.



c.

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu
a souhlasím se zpracováním mých osobních a citlivých údajů v rozsahu a způsobem
d. a za účelem specifikovaným v tomto informovaném souhlasu.



Účastník výzkumu
...................................................................................................................................................
Jméno a příjmení (tiskacím), podpis, místo, datum

Výzkumník:....................................................................................................................................
Jméno a příjmení (tiskacím), podpis, místo, datum
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