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Příloha č. 1 - Etický kodex společnosti sociálních pracovníků 

České republiky 

 

1. Etické zásady  

1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální 

spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a 

jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního 

pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv 

Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a 

úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto 

státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.  

1. 2. Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, 

etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní 

stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu 

na to, jak se podílí na životě celé společnosti.  

1. 3. Sociální pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby 

současně nedocházelo k omezení stejného práva druhých osob.  

1. 4. Sociální pracovník pomáhá jednotlivcům, skupinám, komunitám a sdružení občanů svými 

znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se 

společností a jejich následků.  

1.5. Sociální pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými 

zájmy. Služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.  

 

2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka  

2. 1. Ve vztahu ke klientovi  

2. 1. 1. Sociální pracovník podporuje své klienty k vědomí vlastní odpovědnosti.  

2. 1. 2. Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů.  

2. 1. 3. Sociální pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem 

klientům. Sociální pracovník jedná s každým člověkem jako s celostní bytostí. Zajímá se o 

celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a přirozeného prostředí a usiluje o 

rozpoznání všech aspektů života člověka. Sociální pracovník se zaměřuje na silné stránky 

jednotlivců, skupin a komunit a tak podporuje jejich zmocnění.  

2. 1. 4. Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace 

požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a 

informuje ho o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho 

souhlasu. Výjimkou jsou osoby, které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu 

(zejména nezletilé děti) nebo tehdy, kdy jsou ohroženy další osoby. V případech, kde je to v 



 
 

souladu s platnými právními předpisy, umožňuje účastníkům řízení nahlížet do spisů, které se 

řízení týkají.  

2. 1. 5. Sociální pracovník podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek sociálního 

zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které jsou zaměstnáni, ale i 

ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto 

poskytnutých služeb a dávek. Podporuje klienta při řešení problémů týkajících se dalších sfér 

jeho života.  

2. 1. 6. Sociální pracovník podporuje klienty při hledání možností jejich zapojení do procesu 

řešení jejich problémů.  

2.1.7. Sociální pracovník je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem 

nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci. Sociální pracovník 

jedná s osobami, které používají jejich služby (klienty) s účastí, empatií a péčí.  

2. 2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli  

2. 2. 1. Sociální pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému 

zaměstnavateli.  

2. 2. 2. V zaměstnavatelské organizaci spolupůsobí při vytváření takových podmínek, které 

umožní sociálním pracovníkům v ní zaměstnaným přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z 

tohoto kodexu. 2. 2. 3. Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické 

uplatňování ve své zaměstnavatelské organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb 

poskytovaných klientům.  

2. 3. Ve vztahu ke kolegům  

2. 3. 1. Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných 

pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytovaných 

sociálních služeb.  

2. 3. 2. Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborných a 

dobrovolných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě vhodným 

způsobem.  

2.3.3. Sociální pracovník iniciuje a zapojuje se do diskusí týkajících se etiky se svými kolegy a 

zaměstnavateli a je zodpovědný za to, že jeho rozhodnutí budou eticky podložená.  

2. 4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti  

2. 4. 1. Sociální pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání.  

2. 4. 2. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňování 

nových přístupů a metod.  

2. 4. 3. Působí na to, aby odbornou sociální práci prováděl vždy kvalifikovaný pracovník s 

odpovídajícím vzděláním.  

2. 4. 4. Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro 

udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy.  



 
 

2. 4. 5. Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, 

naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.  

2.4.6. Sociální pracovník spolupracuje se školami sociální práce, aby podpořil studenty sociální 

práce při získávání kvalitního praktického výcviku a aktuální praktické znalosti.  

2. 5. Ve vztahu ke společnosti  

2. 5. 1. Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné 

orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.  

2. 5. 2. Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že 

podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.  

2. 5. 3. Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdílení společenských zdrojů a potřebu 

zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.  

2. 5. 4. Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, 

a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.  

2. 5. 5. Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke 

kulturám, které vytvořilo lidstvo.  

2.5.6. Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, 

se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k 

zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.  

 

Etické problémové okruhy  

Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl zaměřen 

na specifika sociální práce v různých oblastech. Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, 

skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých 

musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky 

uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o 

použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních 

postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na klientův život.  

A. Základní etické problémy jsou  

- kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska 

prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace),  

- kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné 

působení, - kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly klienta ke změně postojů a k 

odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití,  

- kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci  

B. Další problémové okruhy,  

které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z následujících 

situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s klientem se dostane do střetu zájmů  

- při konfliktu zájmu samotného sociálního pracovníka se zájmem klienta,  



 
 

- při konfliktu klienta a jiného občana,  

- při konfliktu mezi institucí či organizací a skupinou klientů,  

- při konfliktu zájmu klientů a ostatní společností,  

- při konfliktu mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky.  

C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka,  

který klientům pomáhá a současně má klienty kontrolovat. Vztahy mezi těmito protichůdnými 

aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní 

role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních hodnot sociální práce.  

 

Postupy při řešení etických problémů  

1. Závažné etické problémy budou probírány a řešeny ve skupinách pracovníků v rámci 

Společnosti sociálních pracovníků ČR (dále jen Společnost). Sociální pracovník má mít 

možnost: diskutovat, zvažovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci s kolegy a dalšími 

odborníky, event. i za účasti stran, kterých se týkají.  

2. Společnost může doplnit a přizpůsobit etické zásady pro ty oblasti terénní sociální práce, kde 

jsou etické problémy komplikované a závažné.  

3. Na základě tohoto kodexu je úkolem Společnosti pomáhat jednotlivým sociálním 

pracovníkům analyzovat a pomáhat řešit jednotlivé problémy.  

 

Etický kodex byl schválen plénem Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 a nabývá 

účinnosti od 20. 5. 2006. 

  



 
 

Příloha č. 2 - Kostra rozhovoru 

 

Úvodní dotazování 

Jaká je vaše pozice? Jak dlouho vykonáváte tuto práci? Jaké je vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání? Absolvoval/a jste v rámci některého ze svých studií výuku etiky? 

Jak pracovníci v pomáhajících profesích vnímají etický aspekt ve své práci? 

Co je dle vás cílem vaší práce? Jaké vlastnosti obecně považujete za stěžejní při osobní práci 

s klientem? Co vnímáte jako důležité při práci s klientem? Vnímáte ve své práci také etickou 

stránkou? 

Jak pojímají pracovníci svou profesní roli? 

Co považujete za pozitivní hodnoty ve své práci? Jak byste charakterizoval/a vaše klienty? 

Jak byste popsal/a svůj přístup ke klientům? Čeho chcete při práci s klienty dosáhnout? Při 

výkonu své práce dáváte přednost stanoveným postupům a povinnostem, anebo se snažíte 

svým klientům vyjít vstříc nad rámec? Jak vás ovlivňuje váš vztah s klienty? Jak vypadá vaše 

typická práce s klientem? 

Do jaké míry sociálně-pedagogičtí pracovníci využívají etický kodex své profese? 

Má vaše organizace zpracovaný etický kodex? Využil/a jste někdy při své práci etický kodex 

vaší organizace? Je něco, co vám v etickém kodexu chybí/přebývá? Dostáváte se do rozporu 

s etickým kodexem vaší organizaci? V jakých případech tomu tak je? 

S jakými etickými dilematy se pracovníci ve své praxi setkávají? 

Dostáváte se při práci s klienty do situací, kdy pro vás není jednoduché se jednoznačně 

rozhodnout? Jak často se do takovýchto situací dostáváte? Můžete mi popsat nějakou 

typickou situaci, kterou při své práci zažíváte a v níž je pro vás obtížné se rozhodnout? Máte 

možnost se v těchto situacích někam/na někoho obrátit?  

Co ovlivňuje průběh rozhodovacího procesu sociálně-pedagogických pracovníků 

při řešení etických dilemat? 

Co prožíváte v situacích, kdy cítíte, že není možné rozhodnout se správně? Jak se s emocemi, 

které při obtížném rozhodování prožíváte, vyrovnáváte? Jak to zvládáte? Máte nějaké 

osvědčené triky nebo techniky, jak obtížné rozhodovací situace zvládáte? Čí názor je třeba při 

rozhodování dle vás zohlednit? Co nebo kdo vám pomáhá, při zvládání dilematu? Existuje 

nějaký stanovený postup, jak jednat? Promítají se do vašeho rozhodnutí nějaké osobní 

hodnoty či přesvědčení? Jak poznáte, že jste se v dané situaci rozhodl/a správně? Bylo by 

podle vás vhodné docílit nějakých změn, které by vám usnadnily rozhodování v tomto 

dilematu?    



 
 

Příloha č. 3 – Přepis rozhovoru 

 

Na jaké pozici působíš a jak dlouhá je tvoje1 praxe? 

Pracuju jako sociální pracovnice v nízkoprahu pro děti a mládež. V sociálních službách jsem 

už šestým rokem. 

Absolvovala si v rámci svého studia také výuku etiky? 

Jo, ve škole jsme měli předmět, který se profesní etice věnoval, ale popravdě si moc 

nevzpomínám, co jsme tam přesně probírali, nebyl to jeden z povinných předmětů. 

Co je dle tebe cílem tvojí práce?  

Já vidím gros své práce v pomáhání lidem. To nemyslím v nějakém spásném smyslu, ale 

často za námi ty děti přijdou s něčím, s čím si prostě neví rady, a já jsem tu od toho, abych 

jim pomohla a nějak je nasměrovala. 

Jaké vlastnosti obecně považuješ za stěžejní při osobní práci s klientem?  

Za mě je to hodně o vnímavosti. Že si otevřená k těm lidem, snažíš se je poznat, projevuješ 

zájem, vycejtíš, kde by si pro toho druhého mohla být prospěšná. Kolikrát za námi děcka 

přijdou a sami ještě nemají přesně zformulované, proč tu jsou, je tedy zapotřebí být 

empatický k potřebám druhých.  

Co vnímáš z hlediska etiky jako důležité při práci s klientem?  

Je to hodně o hodnotách daného pracovníka a jeho morálce. Některé věci se může člověk 

v průběhu času naučit a zdokonalit se v nich, třeba jak vést s klientem správně rozhovor. Ta 

etická stránka je ale něco s čím už musí ten pracovník přijít, mít to v sobě srovnané a dokázat 

vybalancovat svojí práci v nějakých těch mezích. To je něco, co se ve škole nenaučíš. 

Jak bys charakterizovala svoje klienty?  

Pracujeme s dětma a mládeží od jedenácti do šestadvaceti, což je poměrně široká cílovka a je 

tak těžké to nějak generalizovat, kdybych to ale měla vzít úplně obecně, nejčastěji jsou to lidi, 

který jsou v nějaký obtížný situaci, s níž si nevědí tak úplně rady. To může být úplně cokoliv, 

od hádek s mámou až třeba po soud kvůli napadení. Je to ale úplně normální, že děti v tomhle 

věku ještě nemají osvojený nástroje, jak tyhle situace zvládat, běžně jim v tom může pomoct 

někdo z blízkých, ale právě to u mnohých z našich klientů selhává. 

Jak bys popsala svůj vztah ke klientům?  

Asi se budu opakovat, ale jako první mě napadá otevřený. Snažím se klienty brát jako 

parťáky, samozřejmě v rámci nějakých hranic, ale je důležitý, aby ten klient cejtil, že nejsi 

někde nad ním, ale naopak že ho bereš a můžeš ho chvíli doprovázet po tý jeho cestě. 

 

 

                                                           
1 Jak jsem zmiňovala v metodické kapitole empirické části, s některými z informantů jsem se znala osobně, proto 
jsem jim při rozhovoru tykala. 



 
 

Jak tě vztah s klientem ovlivňuje? 

Obecně můžu říct, že mě to učí každodenně trpělivosti a větší vnímavosti. Taky se dozvídám 

nové věci z různých oblastí, ale hlavně o sobě. Což teď asi zní jako hrozný klišé, ale dostávám 

se v práci do stále nových situací a někdy jsem sama překvapená ze svý reakce, v dobrým i 

špatným. 

Čeho chceš při práci s klienty dosáhnout?  

Když navážu na předchozí odpověď, tak chci dosáhnout hlavně toho, že ten doprovod bude 

pouze chvilkový, že ten můj klient bude schopný jít po svojí cestě sám bez mojí pomoci a bude 

mít ty nástroje pro řešení obtížných situací. 

Dáváš ve své práci přednost stanoveným postupům a povinnostem, anebo se 

snažíš svým klientům vyjít vstříc nad rámec?  

Tohle je takový ošemetný. My máme jako organizace podle mýho názoru velmi kvalitně 

zpracovanou metodiku, ale ani v sebelepší metodice nemůže být obsažený všechno. 

Nejednám se všemi stejně. Vždycky je to o tom konkrétním člověku. Můžeš se třeba vrátit 

k nějaký obdobné situaci, co už si v praxi řešila, ale pokaždý jsou kolem nějaký jedinečný 

okolnosti, který musíš vzít v potaz. Snažím se jim proto vyjít vstříc, pokud je to v mých 

možnostech. 

Má vaše organizace zpracovaný etický kodex?  

Vím, že jako organizace etický kodex máme, ale jedná se spíše o formalitu. Nemyslím si, že 

bych tam našla radu v dilematické situaci. Tím nechci říct, že etické kodexy jsou zbytečné, to 

v žádným případě, ale prostě se domnívám, že není ani v jejich možnostech obsáhnout třeba 

jen zlomek situací, s kterýma se v běžné praxi setkáváme. 

Stalo se přesto někdy, že ses na etický kodex obrátila? 

Ale jo, hlavně, když jsem začínala, párkrát jsem se tam snažila najít utvrzení, že ty věci dělám, 

jak mám, ale přišlo mi to všechno takový dost obecný. Jak jsem říkala, ty věci v něm jsou fakt 

důležitý, ale stejně záleží hlavně na tom, aby pro tu práci měl člověk určitý cit. A pak dobrý 

lidi kolem, myslím kolegy, protože někdy si jistá nejsi ani tak, a je dobrý, když se máš na koho 

obrátit. 

 Je něco tedy něco, co ti v etickém kodexu chybí? 

Chybí mi tam rozhodně nějaký konkrétní situace, věci, s kterýma se fakt setkáváme, otázkou 

ale je, jestli se to dá vůbec všechno postihnout. Asi spíš ne. 

Když bych se vrátila k tomu, co si říkala před chvílí, v jakých situacích pro tebe 

není jednoduché se rozhodnout?  

Těch situací je celá řada a týká se to hromady věcí. Zrovna nedávno jsme řešili se skupinou 

klientů, kteří chtěli uspořádat vlastní graffiti akci, že na to nejsou peníze. Štve mě to, protože 

dá hrozný úsilí ty děcka namotivovat. Když se to konečně podaří a oni se snaží, není to z čeho 

zaplatit. Teď to těm klientům musíš nějak vysvětlit, nabídnout jim alternativu, znovu je 

motivovat. Nevím, jestli se to úplně týká toho, na co se ptáš, ale pořád mě to ještě štve. 



 
 

Stává se ti to často? 

Stává. Osobně si myslim, že je to něco, co k naší práci patří.  

Můžeš mi popsat nějakou další typickou situaci, kterou při své práci zažíváš a v 

níž je pro tebe obtížné se rozhodnout?  

Úplně nejčastěji asi řeším, jak najít balanc mezi kontrolou a pomocí. Nedaří se mi najít 

hranici mezi tím, kolik pomoci poskytnout, aby to už nebyla kontrola. Jak moc tomu člověku 

radit, abych za něj nepřebírala zodpovědnost. Sedím s klientem půl hodiny nad věcí, o níž 

vím, že je úplně zbytečná. Na jednu stranu bych ho mohla dotlačit k něčemu jinému, na stranu 

druhou je to něco, s čím přišel on sám a asi to teda vnímá jako důležité, pak je to hlavně o tom 

překonat to vnitřní puzení a nechat to na něm. Velký dilema je pro mě taky, jak nepodlehnout 

sympatiím a antipatiím. Hlavně u dlouhodobých klientů. Znáš toho člověka poměrně dlouhou 

dobu a není možné držet jen neutrální vztah. Samozřejmě by to nemělo překročit nějakou 

mez, ale stává se mi, že se musím třeba v rozhovoru zarazit a říct si, že jsem tu proto, abych 

poskytovala nějakou službu a znovu ozřejmit hranice. 

Zmiňovala si už kolegy, ale máš možnost se v těchto situacích ještě na někoho 

obrátit?  

Kromě těch kolegů teda, což já osobně považuju za nejjednodušší, máme ještě pravidelně 

supervize, ty však nejsou úplně často a některý řešení tak dlouho nepočkají, takže asi hlavně 

ty kolegy a intervize. 

Co prožíváš v situacích, kdy cítíš, že není možné se správně rozhodnout?  

Někdy bezmoc, hlavně když je to něco, s čím objektivně nic udělat nemůžu, třeba ten graffiti 

workshop, nebo když se to týká omezení služby. Pak taky naštvání, že řešení tu jsou, ale musí 

přijít ze shora, kde je to moc nezajímá většinu času. No a nejistotu, že se nemáš o co opřít, 

nevíš, jaký to rozhodnutí bude mít dopad. 

Jak to zvládáš?  

Pomáhají zkušenosti. Věci, které jsem dříve viděla jako problémové, se mi nyní daří řešit 

rychleji, protože vím, že v minulosti jsem to v podobných případech zvládla. 

Máš nějaké osvědčené triky nebo techniky, jak obtížné rozhodovací situace 

zvládat?  

Nejlepší si je dát odstup, kouknout se na to zvenku a trochu z nadhledu, když je člověk 

v nějaký věci ponořený moc hluboko a dlouho, nikam to moc nevede. A pak taky do toho 

rozhodování zapojit někoho dalšího, buď se zeptat na názor kolegů, nebo i klienta, pokud se 

ho to nějak týká. Normálně mu na rovinu říct „Hele, děje se teď tohle a já nevím, co dál, jak 

by ses rozhodl ty na mým místě?“. 

Existuje podle tebe nějaký stanovený postup, jak jednat?  

Řekla bych, že ne. Každá situace je jiná, proto myslím, že ani existovat nemůžeme. Když se 

ale setkáváš s určitým typem situací častěji, postupně nabereš sebevědomí a víš pak spíš jak 

na to, neměla by se z toho ale stát rutina, to v žádným případě. Někdy jsou pochyby na místě. 



 
 

Jak poznáš, že ses v dané situaci rozhodla správně?  

Někdy to poznáš hned, někdy časem, ale jistotu mám asi ve chvíli, kdy jsem i zpětně s tím 

rozhodnutím v pohodě, že i kdybych se vrátila v čase, jednala bych stejně. 

Bylo by podle tebe vhodné docílit nějakých změn, které by vám usnadnily 

rozhodování v tomto dilematu?   

Jak jsem říkala, my máme docela dobře zpracovanou metodiku, kde jsou popsány i nějaké 

konkrétní obtížné situace a jak je řešit. Dokázala bych si představit, že by existoval nějaký 

podobný materiál, akorát obsáhlejší. Jsou ale věci, na který se připravit prostě nedá, ale to 

k té práci patří. 

Napadá tě ještě něco, o čem jsme nemluvily, a chtěla by si to zmínit? 

Asi jen to, že je důležitý si uvědomit, že i ostatní se často ocitají v dilematických situacích a 

mělo by se o tom více mluvit. Mám někdy pocit, že někteří kolegové, o tom mluvit nechtějí, 

protože to považují snad za nějakou slabinu, že neví, jak se rozhodnout nebo jestli se rozhodli 

správně. Přitom sdílení těhle věcí by pomohlo nejen jim, ale i dalším kolem, kteří se potýkaj 

s něčím podobným. 

To bylo vše. Děkuji ti za rozhovor. 

 

  



 
 

Příloha č. 4 - Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu: 

Vážená paní, vážený pane, 

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu v mé rámci diplomové práce. 

Název projektu: Etické aspekty sociálně-pedagogické práce 

Řešitel projektu: Pavla Fraňková 

Název pracoviště: Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 

Cíl výzkumu: zjištění, jak vnímají pomáhající pracovníci v sociálně-pedagogické práci etický 

aspekt, zvláště pak v souvislosti s eticky problematickými situacemi, jaké nástroje volí při 

řešení a zvládání těchto situací a do jaké míry přitom využívají etických kodexů 

Popis výzkumu: Výzkum bude kvalitativního charakteru, realizován formou 

polostrukturovaných rozhovorů, které budou nahrávány a následně analyzovány. Získaná data 

budou použita pouze za účelem sepsání diplomové práce. Řešitelka projektu se zavazuje o 

ochranu osobních údajů všech účastníků a zaručuje jim anonymitu. V práci budou uváděni pod 

kódovým označením a nebudou publikovány žádné informace umožňující bližší identifikaci. 

Informanti se do výzkumu zapojují dobrovolně a mají možnost z něj kdykoliv a bez udání 

důvodu vystoupit. 

 

…………………………………………………. 

datum a podpis řešitele projektu 

 

Prohlášení a souhlas se zapojením do výzkumu: 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost 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. 

Jméno a příjmení účastníka:      

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště účastníka: 

 

…………………………………………….. 

       datum a podpis účastníka 


