Přílohy

Příloha 1
Otevřené kódování

kategorie
diagnóza

pomáhající aspekty

důsledky a změny
čas
náročnost péče o dítě
s poruchou autistického
spektra

problémové chování
schopnost vidět pozitiva
budoucnost
reakce okolí

další dítě

subkategorie
klasifikace
doba vnímání nesrovnalostí ve vývoji před udělením
reakce na sdělení
aktuální postoj
vycházející od rodiny
vycházející od dítěte
vycházející ze sebe samého
z dostupných služeb a péče
dobrovolné
nutné
pro sebe
s partnerem
fyzická
organizační
finanční
časová
přístup institucí
problémové chování
reakce okolí
komunikace s dítětem
psychická
výskyt
emoční reakce rodiče
u dítěte
na celé situaci
obavy
nevěnování pozornosti budoucnu
podoba reakce okolí
emoční reakce rodiče
konání rodiče
ano/ne

čas pro něj
názor na jeho přítomnost/početí vzhledem k sourozenci
s poruchou autistického spektra
pomoc a informace
dostupnost
spokojenost s kvalitou
uvědomění si vzhledem k péči aspekty související s péčí o dítě
aspekty související se sebou samým
změna životního postoje
hodnoty
všímavost a vnímání
zaměření pozornosti
další osobní změny
chybějící, postrádané prvky
od okolí
v souvislosti se sebou samým

Příloha 2
Axiální kódování
kategorie
vliv péče o dítě s poruchou
autistického spektra na život rodiče

subkategorie
vliv na časové možnosti
změny v důsledku diagnózy
vliv na životní postoj

prožívání v kontextu péče o dítě s
poruchou autistického spektra

diagnóza
problémové chování
reakce okolí
situace jako celek
vliv času na prožívání

náročnost a zvládání péče o dítě s
poruchou autistického spektra

zátěžové aspekty
podpůrné faktory
nedostatkové faktory

vliv okolí na zvládání a prožívání
rodiče

rodina
širší okolí
odborná pomoc a péče

Příloha 3
Informovaný souhlas ke kvalitativnímu výzkumu

Informovaný souhlas k účasti na výzkumu

Výzkum probíhá pro účely diplomové práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Diplomová práce je psána na Katedře psychologie Kateřinou Felcmanovou.
Téma diplomové práce je Psychologické aspekty rodičovské péče o děti s poruchami
autistického spektra. Cílem výzkumu je zmapovat náročnost a nejobtížnější oblasti v péči o
dítě s poruchami autistického spektra, emoce rodičů a jejich potřeby. Součástí výzkumné části
diplomové práce je rozhovor a Logo-test. Rozhovor bude nahráván na diktafon a ihned po
zpracování smazán, dotazník bude po vyhodnocení také skartován. Rozhovor i test budou
anonymizovány a veškeré získané informace budou po zpracování uváděny bez vazby na vaši
osobu.
Vaše účast na výzkumu je dobrovolná. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a
kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete interview ukončit.

Podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s účastí na výše popsaném výzkumu.

Podpis respondenta

Podpis autorky práce

Kateřina Felcmanová
k.felcmanova@email.cz
736 410 643

Příloha 4
Informovaný souhlas ke kvantitativnímu výzkumu

Informovaný souhlas k účasti na výzkumu

Výzkum probíhá pro účely rigorózní práce na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.
Rigorózní práce je psána na katedře psychologie Kateřinou Řehákovou.
Téma rigorózní práce je zaměřené na psychologické aspekty rodičovské péče o děti
s poruchami autistického spektra. Cílem výzkumu je za použití dotazníkových metod
zmapovat některá konkrétní psychologická témata a uvést je do souvislosti právě s péčí o děti
s PAS. Součástí výzkumné části rigorózní práce jsou dvě testové metody a několik málo
otázek týkajících se základních demografických údajů. Veškeré vyplňované dotazníky budou
anonymizovány a všechny získané informace budou po zpracování uváděny bez vazby na vaši
osobu. Dotazníky budou po zpracování dat skartovány.
Vaše účast na výzkumu je dobrovolná. Výzkum můžete v kterékoli jeho části ukončit.

Podepsáním tohoto dokumentu souhlasíte s účastí na výše popsaném výzkumu.

Podpis respondenta

Podpis autorky práce

Kateřina Řeháková
k.felcmanova@email.cz
736 410 643

