
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 Souhlas etické komise - Psychiatrická nemocnice Bohnice 

 



 

 

Příloha č. 2 Informovaný souhlas pro klienta 

INFORMACE PRO PACIENTA 

Dovoluji si Vás požádat o spolupráci na výzkumném projektu, který je součástí diplomové 

práce „Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese.“ Cílem projektu je zjistit, zda existují určité 

copingové strategie, které jsou typické pro lidi s tímto onemocněním. Vaše spolupráce proběhne pouze 

v rozsahu 1 setkání, které bude doplněné vyplněním testové baterie, která obsahuje 1 papír 

s demografickými údaji, dále 2 dotazníky mapující Váš aktuální stav a ohledně zjišťování 

copingových strategií, dále pak informovaný souhlas, který nebude přikládán k testové baterii. 

Veškerá data budou použita pouze pro tyto vědecké účely a budou zcela anonymní. Zapojení do 

výzkumného projektu je založené na dobrovolnosti, účast může být kdykoliv ukončena. Pro bližší 

informace můžete kontaktovat Bc. Kateřina Třísková, tel.: +420 776 303 403.  

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Copingové strategie u lidí s diagnózou 

deprese.“ 

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt ve formě testové 

baterie. 

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým otázkám 

a zajištění bezpečí informantů. Důraz je kladen na: 

(1) Anonymitu informantů – informovaný souhlas s identifikačními údaji nebude 

přikládán k jednotlivým tesům. 

(2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících výzkumu (s tím, 

že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já). 

(3) Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné aktivity.  

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného 

materiálu. 

Nemám námitek proti tomu, aby data z mého psychologického vyšetření a výsledky předkládané 

testové baterie byly použity pro vědecko-výzkumné účely ve výzkumném projektu „Copingové 

strategie u lidí s diagnózou deprese.“. Zároveň potvrzuji, že souhlasím s tvrzeními výše a že jsem se 

mohl/a dotazovat na podrobnosti výzkumného projektu. Výzkumu se účastním dobrovolně na základě 

svého rozhodnutí.  

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu 

s Vaší účastí ve výzkumu 

Jméno a příjmení ………………………………. 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Žádost o spolupráci na výzkumu 

Dobrý den, (Vážený pane, Vážená paní),  

jmenuji se Kateřina Třísková. Jsem studentkou 2. (závěrečného) ročníku na navazujícím 

magisterském studiu filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - oboru psychologie. Ráda bych 

Vám nabídla se pasivně podílet na výzkumu diplomové práce a zároveň Vás poprosit o pomoc. 

Závěrečnou/diplomovou práci píši na téma Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese, 

pod vedením PhDr. Kataríny Lonekové, Ph.D. Zajímá mne, zda existují nějaké copingové strategie 

typické pro lidi s tímto onemocněním. Ve svém výzkumu bych ráda tuto problematiku zkoumala 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Touto cestou bych Vás ráda požádala o spolupráci.  

  Pomocí dotazníků (SVF-78 a BDI-II), budu zjišťovat specifika ve výběru strategií pro 

zvládáním stresu. Celkový čas by neměl přesáhnout 30 min – do doby počítám i čas navíc s ohledem 

na onemocnění, pro případné problémy se soustředěním apod. 

Myslím si, že tato diplomová práce by mohla sloužit jako podklad pro zlepšení práce během terapie 

u lidí s depresí.  

Do své práce sháním dospělé lidi ve věku 26 – 56 let (ženy i muže), kterým byla 

diagnostikována deprese (lehká, střední, těžká; Depresivní fáze i rekurentní deprese). Sběr může 

probíhat u jednotlivců i ve skupině, s ohledem na jejich diagnózu, v co nejkratším možném čase. 

Veškerý sběr dat bude koncipován na bázi dobrovolnosti účastníků a jejich anonymitě se 

zachováním veškerých etických zásad profese psychologa. U vyplňování dotazníků není potřeba 

jméno ani jiné osobní údaje, kromě údajů potřebných kvůli rozřazení (pohlaví, věk, vzdělání – pouze 

typ školy, počet hospitalizací, délka hospitalizace, druh depresivního onemocnění, děti, stav). Jedinci 

bude sděleno k čemu dotazník slouží a k jakému účelu by mohl sloužit, tak aby sdělení neovlivnilo 

sběr dat a zároveň byly ošetřeny rozpaky klienta.  Budu se snažit, co nejméně narušit chod Vašeho 

zařízení a sběr dat Vám přizpůsobím. Vše bude záležet na individuální domluvě. Sběr dat by 

měl proběhnout zhruba od poloviny listopadu do května roku 2019.  

 

 Ráda bych Vás poprosila o pomoc a zároveň se tedy zeptala, zda u Vás jsou lidé s tímto 

onemocněním a zda by byl možný sběr dat s Vaší pomocí.  

 

 

S pozdravem 

Bc. Katka Třísková 



 

 

 

Příloha č. 4 Demografické údaje pro výzkumnou skupinu 

PROSÍM VYPLŇTE:  doplňte nebo zakroužkujte 

 

Věk:   ……………… 

 

Pohlaví:  ……………… 

 

Stav:   Svobodný/á          Vdaný/á         Rozvedený/á           Vdova 

 

Děti:       ANO       NE   Jestli ano, kolik:  

 

Je toto Vaše první zkušenost s depresí?   ANO   NE 

 

Užíváte psychofarmaka?  ANO      NE 

 

V kolika letech u Vás poprvé deprese propukla?  ………………………………. 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  ZŠ        SOŠ       SOU       VOŠ       VŠ     SŠ 

 

V jakém oboru vykonáváte své povolání:               ………………………………. 

 

Léčila jste se někdy s nějakým jiným psychickým onemocněním?   ANO    NE 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 Demografické údaje a otázky pro komparační skupinu 

 

Demografické údaje a otázky pro komparační skupinu  

Věk: 

Pohlaví: 

Stav: 

Nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělávání: 

V jakém oboru vykonáváte své povolání? 

Pro ženy – jste těhotná nebo 6 týdnů po porodu?  

Léčila jste se nebo Vám někdy bylo diagnostikováno nějaké psychické onemocnění? 

Zažil/a jste za poslední rok nějaké vážné změny/události? (smrt blízkého, katastrofická událost, 

vážná operace/nemoc, přepadení…) 

 

 

 


