11 Přílohy
11.1 Příloha 1: Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu
INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ VE VÝZKUMU A SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o výzkumu
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na projektu, který se zabývá zjišťováním attachmentového
stylu jako součástí diferenciální diagnostiky psychogenních neepileptických záchvatů (PNES).
Výzkum je prováděn stážistkou Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce a
studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Bc. et Bc. Janou Heidingerovou pod
supervizí doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D. Výzkumným záměrem je porovnat testové
výsledky pacientů s PNES, epilepsií, PNES i epilepsií a kontrolní skupiny. Jedná se o proceduru
neinvazivní a bez rizika újmy na zdraví zúčastněných jedinců. Osobní údaje a výsledky a
údaje testů budou uchovávány na Oddělení klinické psychologie Nemocnice Na Homolce a
budou zpracovávány tak, aby byla vyloučena možnost identifikace jednotlivých účastníků.
Výzkumní pracovníci zajistí anonymitu ve všech publikačních výstupech.
Informace o účastníkovi ve výzkumu:
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………
E-mail / telefon (dobrovolné): ………………………………………………………………...

a)
b)
c)
d)

Prohlášení
Já níže podepsaný/á potvrzuji, že
Jsem se seznámil/a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále
též jen ,,výzkum“);
Dobrovolně souhlasím s účastí své osoby v tomto výzkumu;
Rozumím tomu, že se mohu kdykoliv rozhodnout ve své účasti na výzkumu
nepokračovat;
Jsem srozuměn s tím, že jakékoliv užití a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu
nezakládá můj nárok na jakoukoliv odměnu či náhradu, tzn. že veškerá oprávnění k užití
a zveřejnění dat a výstupů vzešlých z výzkumu poskytuji bezúplatně.

Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých
z výzkumu a s jejich dalším využitím.
Výše uvedená svolení a souhlasy poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do
odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně
okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky, s výjimkou tzv. kolizních norem,
a bude v souladu s nimi nakládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy
v České republice.
Dne:
Podpis:

