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1. Příloha: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

Výzkum: Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením 
Realizátor: Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR 
 
Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast na rozhovoru 
je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout odpovědět na otázky, na které 
nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědoma toho, že rozhovor bude 
zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný 
a ve výsledných pracích (bakalářské práci, zprávě o výzkumu odborných článcích), ani v případných dalších 
výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě identifikovat.  
 
Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru:  ANO – NE  
 
Přeji si být informována o výsledcích výzkumu:    ANO – NE  
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
Po skončení rozhovoru jsem se rozhodla, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu použity následující 
pasáže:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zároveň jsem si vědom(a) toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát využití 
některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku Danu Lipovou, která se zavazuje mé 
přání respektovat.  
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
Kontakt: Dana Lipová, tel. 731-328787, dana.lipova@opssirius.cz 
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2. Příloha: Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Výzkum: Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením 
Realizátor: Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR 
Tazatel: Dana Lipová 

 
Dnes jsem poskytl(a) rozhovor Daně Lipové, zástupci Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR, v rámci 
výzkumu Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením. 
 
Pro tento účel smí být tento rozhovor nahráván a poté zpracováván v anonymizované podobě bez souvislosti 
s mým jménem a kontaktem na moji osobu. 
V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací, bakalářské práce nebo veřejných 
prezentací výsledků Výzkumu, smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s 
mojí osobou. 
Po ukončení výzkumu a dokončení výstupů výzkumu, tento rozhovor smí být archivován, popřípadě 
zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů v rámci Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR, 
ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou. 
 
Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno, adresa a osobní údaje, včetně dalších údajů obsažených v 
tomto rozhovoru zpracovávány nejdéle dva roky. Poté smí být využívány podle zákona č. 97/1974 Sb. o 
archivaci. 
 
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
 
 
Kontakt: Dana Lipová, tel. 731-328787, dana.lipova@opssirius.cz 
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3. Příloha: Příprava na rozhovory – Tematické okruhy 

Přestože narativní rozhovory nemohou mít předem připravený scénář rozhovoru, je třeba se 

předem orientovat rámcově v potenciálních tématech vyprávění. V rámci každého jsem si 

připravila pomocné otázky, které bude mohou případně podpořit vyprávění. 

 

Potenciální témata 

vyprávění 

Podpůrné otázky 

Informace o dítěti Řekněte mi, prosím, něco o vašem dítěti 

Situace rodiny a role 

členů rodiny 

Povězte mi prosím stručně, jak vypadá vaše rodina, kolik má 

členů a kdo je za co zodpovědný. 

Základní informace o 

péči 

Vyprávějte mi tom, jak vypadá váš běžný den? Kdo se o co 

v domácnosti stará? Jak vypadá péče o děti? Jak se zapojuje širší 

rodina (babičky, dědové) do péče?o o dítěti 

Nemocnice, 

porodnice 

Kdy jste poprvé dozvěděli o zdravotním problému vašeho dítěte? 

Jak to proběhlo? Kdo vám to sdělil? Kdo vám nejvíce pomohl? 

Jak jste toto období prožívali? 

Příchod domů Jak vypadal příchod domů z nemocnice? S čím jste se potýkali? 

Co vám pomáhalo? Jak reagovala rodina a přátelé? Jak jste se 

cítili? 

Podpůrné služby Využívali jste nějaké sociální služby? Jak jste se o nich 

dozvěděli? Kdy? Od koho?  Jak proběhl první kontakt? 

Jak služby vnímáte? Co vám přináší? Jakou další podporu 

potřebujete? 

Odlehčení   Jak řešíte hlídání dítěte (odlehčení)? Kdo vám dítě hlídá? Jak 

často? Je to pro vás důležité? Kdy / v jakých situacích potřebujete 

hlídání pro dítě? 

Zdroje rodiny S čím potřebujete zvenku nejvíce pomoci? Co by vám usnadnilo 

život? Co chybí? Jak hodnotíte dostupnost podpory?  

Předškolní věk 

 

Navštěvovala vaše dítě nějaké předškolní zařízení? Co jste od 

tohoto zařízení očekávali? Jak jste zařízení vybírali? Jste se 

zařízením spokojení?  

Školní věk chodí vaše dítě do školy? Jak jste školu vybírali? Považujete školu 

za správnou volbu? Co na ní nejvíce oceňujete? Co je pro vás na 

škole nejdůležitější? 

Jak řešíte dojíždění do školy (transport)? 

 


