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Příloha 1 Informovaný souhlas pro rodiče (svobodné školy)

Informovaný souhlas pro rodiče zúčastněných dětí
Vážení rodiče,
ráda bych Vás tímto poprosila o spolupráci při výzkumu a zároveň Vás informovala
o podrobnostech a jeho průběhu.
Jmenuji se Lucie Režná a jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Aktuálně studuji poslední ročník oboru Psychologie a v rámci své diplomové práce se věnuji
tématu sebeřízeného vzdělávání. Hlavními psychologickými koncepty, na které se soustředím,
jsou kreativita a tvořivé myšlení dětí a také jejich důvěra ve vlastní schopnosti.
K vypracování výzkumu budu využívat tři dotazníkové metody, které jsou standardně
používány v psychologické praxi. První dotazník se soustředí na kognitivní schopnosti dětí,
druhý na tvořivé myšlení a třetí na vnímání vlastních schopností dítěte v souvislosti
s edukačním procesem.
Průběh výzkumu:
Zadání všech tří metod bude probíhat skupinově v prostorách Vaší školy a bude trvat
přibližně dvě hodiny (mezi jednotlivými testy budou pauzy). O přesném termínu budete
informováni. Veškerá data týkající se Vašeho dítěte budou zpracována anonymně za
pomoci specifických kódů a nebudou nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně.
V případě zájmu Vám mohu následně poskytnout individuální vyhodnocení výsledků Vašeho
dítěte.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění doplňujících demografických údajů*:
Jméno a příjmení dítěte:

………………………………………...

Datum narození dítěte:

………………………………………...

Třída:

………………………………………...

Nejvyšší dosažené vzdělání matky:

ZŠ SŠ VŠ jiné: ………………….

Nejvyšší dosažené vzdělání otce:

ZŠ SŠ VŠ jiné: ………………….

Počet sourozenců dítěte:

………………………………………...

Od kterého školního roku navštěvuje dítě
svobodnou školu?

………………………………………...
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Navštěvovalo dítě v minulosti klasickou ZŠ?

ANO – jak dlouho? …………………
NE

Vyskytují se u dítěte některé specifické vzdělávací
potřeby? (zaškrtněte nebo vypište)

dyslexie

dysgrafie

dysortografie

dyskalkulie

ADHD

poruchy autistického spektra
Aspergerův syndrom
výraznější logopedické obtíže
postižení zraku

postižení sluchu

pohybové postižení
jiné: ………………………………......
*tyto údaje budou využity pouze ke statistickému zpracování dat

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/a výzkumného šetření v rámci
zpracování diplomové práce.
Souhlasím, aby demografické údaje v anonymizované podobě byly využity ke
statistickému zpracování dat.
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
•

tel. 725 026 925

•

e-mail: rezna.lucie@seznam.cz

Vedoucí diplomové práce:
•

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

•

email: lenka.krejcova@ff.cuni.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci při realizaci výzkumu!
Dne ………………………………..
V …………………………………
…………………………….
Podpis
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Příloha 2 Informovaný souhlas pro rodiče (tradiční škola)

Informovaný souhlas pro rodiče zúčastněných dětí
Vážení rodiče,
ráda bych Vás tímto poprosila o spolupráci při výzkumu a zároveň Vás informovala
o podrobnostech a jeho průběhu.
Jmenuji se Lucie Režná a jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Aktuálně studuji poslední ročník oboru Psychologie a v rámci své diplomové práce se věnuji
tématu sebeřízeného vzdělávání. Hlavními psychologickými koncepty, na které se soustředím,
jsou kreativita a tvořivé myšlení dětí a také jejich důvěra ve vlastní schopnosti.
K vypracování výzkumu budu využívat tři dotazníkové metody, které jsou standardně
používány v psychologické praxi. První dotazník se soustředí na kognitivní schopnosti dětí,
druhý na tvořivé myšlení a třetí na vnímání vlastních schopností dítěte v souvislosti
s edukačním procesem.
Průběh výzkumu:
Zadání všech tří metod bude probíhat skupinově v prostorách Vaší školy a bude trvat
přibližně dvě hodiny (mezi jednotlivými testy budou pauzy). O přesném termínu budete
informováni. Veškerá data týkající se Vašeho dítěte budou zpracována anonymně za
pomoci specifických kódů a nebudou nikde zveřejněna ani poskytnuta třetí straně.
V případě zájmu Vám mohu následně poskytnout individuální vyhodnocení výsledků Vašeho
dítěte.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění doplňujících demografických údajů*:
Jméno a příjmení dítěte:

………………………………………...

Datum narození dítěte:

………………………………………...

Třída:

………………………………………...

Nejvyšší dosažené vzdělání matky:

ZŠ SŠ VŠ jiné: ………………….

Nejvyšší dosažené vzdělání otce:

ZŠ SŠ VŠ jiné: ………………….

Počet sourozenců dítěte:

………………………………………...
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Navštěvovalo dítě v minulosti alternativní ZŠ ANO
(Monstessori, Waldorf, svobodná škola, lesní škola → jak dlouhou? ………………….
apod.)?

→ jaký typ? ……………………...
NE

Vyskytují se u dítěte některé specifické vzdělávací
potřeby? (zaškrtněte nebo vypište)

dyslexie

dysgrafie

dysortografie

dyskalkulie

ADHD

poruchy autistického spektra
Aspergerův syndrom
výraznější logopedické obtíže
postižení zraku

postižení sluchu

pohybové postižení
jiné: ………………………………......
*tyto údaje budou využity pouze ke statistickému zpracování dat

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera zúčastnil/a výzkumného šetření v rámci
zpracování diplomové práce.
Souhlasím, aby demografické údaje v anonymizované podobě byly využity ke
statistickému zpracování dat.
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
•

tel. 725 026 925

•

e-mail: rezna.lucie@seznam.cz

Vedoucí diplomové práce:
•

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

•

email: lenka.krejcova@ff.cuni.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci při realizaci výzkumu!
Dne ………………………………..
V …………………………………
…………………………….
Podpis
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