
Příloha 1 

Etická doložka 

k výzkumu realizovaném pro potřeby diplomové práce Atraktivita v on-line seznamování. 

1. Soukromí 

Výzkumník zachová soukromí osob, s nimiž bude v rámci výzkumu v kontaktu. Výzkumník si 

je vědom toho, že získá informace, které budou důvěrné. Přičemž zkoumané osoby si nebudou 

během poskytování informací vědomy toho, že sdělují informace výzkumníkovi, tedy jiné 

osobě, než která je představena na profilu seznamovací aplikace, s nímž komunikují. Proto je 

zachování soukromí důležitým požadavkem výzkumu. 

2. Důvěrnost 

S informacemi, které zkoumané osoby poskytnou, bude nakládáno tak, že budou prezentovány 

pouze takovým způsobem, aby podle úzce charakteristických vlastností nebylo možné tuto 

osobu identifikovat čtenáři práce. 

3. Poučený souhlas 

Vzhledem k povaze výzkumu, nebudou účastníci výzkumu žádáni, aby udělili poučený souhlas. 

4. Emoční bezpečí 

Výzkumník dá všem účastníkům výzkumu příležitost, aby se uvolnili a otevřeli. Výzkumník se 

bude chovat během výzkumu jako uživatel seznamovací aplikace, přičemž bude vést  

komunikaci takovým způsobem, aby účastníci výzkumu cítili emoční pocit bezpečí. 

5. Citlivost výzkumníka 

Výzkumník bude při provádění výzkumu, zejména při komunikaci s uživateli seznamovacích 

aplikací, přemýšlet o důsledcích každého kroku, který učiní. Uvědomuje si, že je jeho etickou 

povinností  přistupovat ke každému účastníkovi experimentu s maximální citlivostí. S každým 

účastníkem výzkumu bude komunikace vedena po co nejkratší dobu a obsah komunikace, jaký 

zvolí, bude postaven tak, aby účastníci výzkumu nenabyli ,,plané naděje“, že by se výzkumník 

mohl stát jejich skutečným partnerem/partnerkou. 

6. Zatajení cílů a okolností výzkumu 

Povaha výzkumu vyžaduje zatajení skutečností. Pokud by výzkumník zvolil jiný postup, 

zjištění nabytá ve výzkumu by mohla být zkreslená. V případě tohoto výzkumu nelze použít  

alternativní metodu, proto se výzkumník rozhodl o zatajení podle vědecké a aplikované hodnoty 

výsledků výzkumu. 

7. Princip řádného citování a odkazování 



Výzkumník se nedopouští plagiátorství. V případě, že cituje jiného autora, uvede  odkaz na 

informační zdroj. Poznatky jiného autora vyjádří v původní myšlence a bez vědomého 

zkreslení. 

8. Reciprocita 

Při zpracování výzkumu se bude výzkumník držet zásady, že nesmí ohrozit psychické zdraví 

zkoumaných jedinců. Proto si u každé zpracovávané informace, kterou bude chtít uvést, bude 

klást otázku, zda závěry svého výzkumu může v dané podobě publikovat. 

9. Zpřístupnění práce účastníkům výzkumu 

Vzhledem k tomu, že práce, kterou bude výzkum součástí, bude v budoucnosti veřejně dostupná 

na internetu, nepovažuje výzkumník za důležité a účelné, na tuto skutečnost účastníky zvlášť 

upozorňovat. Naopak, pokud by se účastníci výzkumu dozvěděli, že se stali součástí výzkumu, 

mohlo by to mít negativní vliv na jejich psychickou pohodu. 

10. Zodpovědnost výzkumného pracovníka 

Výzkumník nese zodpovědnost za objektivitu a preciznost prováděného výzkumu na základě 

svých odborných znalostí. 

 

Tato etická doložka byla vytvořena podle informací získané v následujícím zdroji: 
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