
 

 

Přílohy 

Příloha 1: Oslovovací dokument se žádostí o zapojení do výzkumu (verze pro muže 

psychology) 

Žádost o zapojení se do kvalitativního výzkumu 

Název práce: Psychoterapie v paliativní péči  

Řešitelka práce: Bc. Iveta Pecnová  

Vedoucí: PhDr. Katarína Loneková, PhD.  

Konzultant: Mgr. Jan Soukup 

 

Úvod  

Dovoluji si vás pozvat k účasti na výzkumné studii zabývající se otázkami poskytování 
psychologické péče, která se dostává pacientům v paliativních zařízeních (lůžkové hospice, 
domácí hospice, nemocniční paliativní týmy). Výzkumná práce si klade za cíl popsat formu  
a obsah psychoterapeutického působení, jež je poskytováno osobám s život ohrožujícím 
onemocněním. Práce je řešena na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
V Praze.  

Proč výzkum provádím?  

Paliativní péče, jakožto disciplína usilující o zlepšení kvality života nevyléčitelně nemocných,  
v sobě zahrnuje aktivitu odborníků různých specializací. Ve výzkumu se zaměřuji na to,  
jak ve své vlastní podstatě vypadá práce psychologa, který nabízí pacientům podporu  
a provázení. Ráda bych zprostředkovala obraz používaných terapeutických intervencí  
a přiblížila tak, co se může dít v místnosti, kde vedle lůžka nemocného sedí psycholog.  

Jak by měl výzkum probíhat?  

Výzkumné otázky budou zodpovězeny na základě informací psychologů, kteří pracují  
se zmíněnou cílovou skupinou. Chtěla bych vás požádat, abyste se se mnou v rámci rozhovoru 
podělil o zkušenosti z vašich setkání s těžce nemocnými pacienty. Náš rozhovor odhaduji  
na délku 60-90 minut a abych jeho průběh nenarušovala psaním poznámek, budu si jej 
zaznamenávat na nahrávací zařízení.  

Na jaká témata můžeme narazit?  

Byť budu mít připraveny tematické okruhy, kterých bychom se v našem povídání měli 
dotknout, budu ráda, když se podělíte i o další skutečnosti či dojmy, které by mohly přispět  
k utvoření komplexního pohledu na poskytovanou terapeutickou péči. V rámci našeho 
rozhovoru budu otevírat například tyto otázky:  

 
 



 

 

• Jaká témata vaši klienti v rámci vašeho setkání zpracovávají?  
• Můžete přiblížit nějaké terapeutické techniky, které při setkání s nemocným 

uplatňujete?  
• V čem se podle vás liší vámi poskytovaná péče od služby duchovního, zdravotní sestry 

nebo třeba rodinného příslušníka?  
• Z čeho vy sám usuzujete, že je vaše terapeutické působení efektivní?  
• Jaké zde vnímáte limity v poskytování terapie? 

Přínos ze studie  

Vaše účast ve výzkumu může velkou měrou přispět k lepšímu zmapování psychologické péče 
v paliativním prostředí. Sdílením vašich zkušeností můžete významně obohatit psychologickou 
společnost i veřejnost a posílit její zájem o paliativní oblast. Benefitem může být i samotná 
příležitost pohovořit o svých postřezích a dojmech z práce s klienty. 

Důvěrnost údajů  

Získané informace budou použity pouze pro výzkumné účely bez zveřejnění vašich osobních 
údajů. Bude s nimi nakládáno jako s důvěrnými. K nahrávce a kompletnímu přepisu z našeho 
rozhovoru budu mít přístup pouze já, jakožto řešitelka práce, a má vedoucí. V rámci analýzy  
a interpretace informací mohou být použity krátké pasáže z vašeho povídání, ovšem vždy 
budou důsledně anonymizovány.  

Další využití získaných dat  

Informace, které zazní v našem rozhovoru, by mohly být cenné i pro další výzkumy. Nahrávka 
a kompletní přepis však nebudou dále poskytovány bez vašeho souhlasu. Pokud by nastala 
situace, že bych byla žádána o sdílení těchto dat, vždy bych vás zpětně kontaktovala. Data  
se tedy nemohou dostat dál bez vašeho podpisu nového informovaného souhlasu  
s poskytnutím dat pro další výzkum.  

Dotazy a poskytování dalších informací  

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se tohoto výzkumu k diplomové práci, jeho etických 
aspektů, interpretace nebo konečných výsledků, kontaktujte mě prosím.  

 

Iveta Pecnová  
(+420) XXX XXX XXX  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

  



 

 

Příloha 2 – Formulář informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas s poskytnutím výzkumného rozhovoru  
pro diplomovou práci: Psychoterapie v paliativní péči 

 
Výzkum je prováděn v rámci zpracování diplomové práce na Katedře psychologie 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy V Praze. 
 

Držitelka souhlasu:  
Iveta Pecnová, xxxxxx XX, xxxxxxxx xxxx, tel: XXX XXX XXX  
 
 
Předmět a provedení:  
Výzkum se zaměřuje na zkušenost osob, které poskytují psychoterapeutické intervence 
pacientům s život ohrožujícím onemocněním. Cílem je zmapování psychoterapeutického 
procesu v paliativním prostředí, tzn. sumarizace témat, která se v terapeutických 
konzultacích objevují, popis užívaných technik, vymezení limitů poskytované terapie, atp.  
 
Výzkum bude veden formou hloubkových rozhovorů. Průběh rozhovoru bude nahráván  
a ze zvukového záznamu bude následně pořízen přepis, který bude dále analyzován  
a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu doslovného přepisu  
a bude k dispozici výhradně řešitelce práce Bc. Ivetě Pecnové a vedoucí práce PhDr. 
Kataríně Lonekové, PhD. V případě, že by mohl být záznam rozhovoru použit pro jakoukoli 
jinou práci, bude účastník výzkumu dotazován o nový souhlas s poskytnutím dat.  
 
Účastník výzkumu má za účelem zvýšení výpovědní hodnoty možnost autorizovat data 
z přepisu poskytnutého rozhovoru, který mu bude v případě zájmu zaslán ještě před jeho 
analyzováním. 
 
Pro účely analýzy nejsou důležité osobní údaje informátorů (jako je například jméno, 
bydliště či zaměstnávající organizace). Zaznamenaný rozhovor bude ihned po jeho 
pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy 
budou citovány anonymně tak, aby byla zaručena ochrana všech osob zmíněných  
v průběhu rozhovoru a aby nebylo možné tyto osoby na základě anonymizovaného 
přepisu identifikovat.  
 
 
Prohlášení:  
• Souhlasím s poskytnutím rozhovoru a dalších souvisejících informací.  

• Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem.  

• Uznávám, že mi byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se mé účasti na výzkumu.  

• Rozumím tomu, že obsahem rozhovoru a dalších informací mohou být i osobní 
záležitosti a citově náročná témata.  

• Rozumím tomu, že mohu kdykoli a bez udání důvodů úplně zrušit moji účast na 
výzkumu.  
 
 
 
Jméno a příjmení:  
 
Datum a podpis: 


