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Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO 

ROZHOVORU 

 

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu bakalářské práce 

 

Děti s autismem a jejich integrace do společnosti 
(předpokládaný název) 

 

 

Výzkum probíhá pro účely zpracování bakalářské práce vedené na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity 

v Praze. Bakalářská práce je psána na oboru sociologie a sociální antropologie Klárou Bergerovou. 

 

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat situaci ohledně integrace dětí s poruchami autistického spektra (PAS) 

do společnosti. Toto téma bych ráda prozkoumala z perspektivisty rodičů a jiných primárních pečovatelů dětí 

s PAS. Budu se zaměřovat především na jednotlivé vztahy dětí, které zprostředkovávají průnik do 

společnosti. Pro účely analýzy je klíčové získat informace o situaci, pocitech a zkušenostech dětí s PAS a 

jejich rodičů. Předpokládaným výstupem rozhovoru jsou informace, které by pomohly shrnout základní 

problémy integrace dítěte s PAS do společnosti a navrhnout možná řešení.  

 

Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje informátorů/ek (jako je například jméno, bydliště či 

organizace, ve které jsou zaměstnáni/y). Rozhovor, který s Vámi bude zaznamenán, bude ihned po jeho 

pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány 

anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu. V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se 

výzkumu můžete také kontaktovat vedoucí této bakalářské práce - Mgr. Emu Hrešanovou, PhD. – email: 

ema.hresanova@fsv.cuni.cz, tel. číslo: 251 080 247. 

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Kláře Bergerové pro účely výše popsaného výzkumného projektu. 

 

 

 

V ...................................... 

Dne ................................... 

 

Podpis:       Podpis výzkumníka: 

 

         Klára Bergerová 

        klarbergerova@gmail.com 

        + 420 737 068 497 
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Příloha č. 2: Struktura rozhovoru 

- Uvítání s informátorkou 

- Poděkování za její čas a účast v mém výzkumu 

- Představení výzkumu a dotaz se souhlasem k pořízení audio nahrávky 

- Rozhovor o společném tématu, okolí, kávě nebo něčem, co informátorku přiměřeně 

uklidní 

- Rozhovor:  

➢ Kolik bylo Vašemu dítěti, když jste zpozorovali nějaké výkyvy v rámci 

běžného psychosociálního vývoje?  

➢ Popište mi průběh stanovování diagnózy. 

➢ Jak jste stanovení diagnózy vnímal/a Vy a Vaši nejbližší? 

➢ Vnímalo Vaše okolí, že „jméno dítěte“ s něčím liší od ostatních dětí? 

S jakými reakcemi lidí jste se setkával/a? 

➢ Jaké bylo dennodenní setkávání s veřejností? 

➢ Jak Vás a „jméno dítěte“přijala společnost? Cítíte se její součástí?  

➢ Jak byste popsal/a první setkávání „jméno dítěte“ se společností? Jak 

vnímalo ono svět? Jak svět vnímal „jméno dítěte“ svět kolem Vás? 

➢ Chodil/a „jméno dítěte“ do jeslí/školky? Od kdy? Jaké to pro Vás bylo? 

Popište mi průnik do vzdělávacích institucí.  

➢ Chodí „jméno dítěte“ do školy? Od kdy? Do jaké školy? Má asistenta? Jaké 

to pro Vás bylo? 

➢ Zúčastňuje se „jméno dítěte“ nějakých volnočasových aktivit? Jakých? Kde 

začínal/a? Jak to probíhá? 

➢ Co vnímáte jako překážky v plné integraci dítěte do dnešní české 

společnosti? V jaké oblasti vidíte potíže?  

➢ Co by Vám pomohlo na cestě k plynulejší integraci „jméno dítěte“ do 

společnosti?  

- Poděkování a rozloučení se s informátorkou 


