
Příloha A – Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů  

 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

 

Informace o výzkumu:  
 

Výzkum probíhá pro účely zpracování magisterské diplomové práce Identifikace s matkou u 

pacientek s mentální anorexií vedené na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru 

psychologie. 

 

Práce si klade za cíl prozkoumat hlubší pozadí rozvoje mentální anorexie (MA). Vzhledem k 

současnému předpokladu, že se jedná o onemocnění s multifaktoriální příčinností se 

diplomantka zaměří na jednu dílčí oblast, a sice psychoanalytický pohled na tuto nemoc. V 

teoretické části představí různé předpoklady a pohledy na onemocnění z psychoanalytické 

perspektivy a jejich vývoj v čase, doplněné o novější studie, zabývající se procesem identifikace 

s matkou, který se s ohledem na výraznou disproporci mezi počtem mužských a ženských 

pacientů s MA jeví jako jeden z klíčových faktorů. 

Ambicí diplomové práce tedy není vytváření a dokazování hypotéz, ale podrobnější analýza 

vývojových souvislostí a podmínek rozvoje mentální anorexie v rámci vlastního individuačně-

separačního procesu pacientky a její identifikace s mateřskou osobou.  

Kvalitativní charakter diplomové práce bude v rámci praktické části realizován formou 

případových studií pacientek s mentální anorexií, na jejichž situaci budou detailněji rozebrány 

situační okolnosti v raném dětství, vývoj vztahu s matkou a jeho možná role v rámci rozvoje 

onemocnění.  

 

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v nahrávaném rozhovoru, 

který potrvá zhruba 1,5-2,5 hodiny. Vaše identita zůstane v plné anonymitě a Vaše odpovědi 

jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby tohoto výzkumného projektu. Vaše názory mohou být 

v projektu použity dle Vaší individuální pozice, ale žádná individuální jména nebudou v 

projektu zmíněna. Rozhovor bude nahráván na digitální diktafon. Nahrávka a poznámky z 

rozhovoru budou uloženy u řešitelky projektu a do jednoho roka od ukončení projektu budou 

zničeny. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a kdykoliv v průběhu rozhovoru 

můžete interview ukončit. Ukončení rozhovoru a vystoupení z projektu pro Vás nebude mít 

žádné negativní důsledky. Vaše účast na projektu pro Vás nenese žádná rizika. 

 

V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se můžete obrátit na jeho hlavní řešitelku, Bc. 

Janu Choroušovou (725 566 108 nebo jana.chorousova@gmail.com) 

 

Informace o účastníkovi výzkumu:  

 

Jméno:  
 

Pro účely výzkumu nejsou důležité osobní údaje respondentů (jako je například jméno, datum 

narození, bydliště či organizace, ve které jsou zaměstnány). Rozhovor, který s Vámi bude 

zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně přístupné výstupy z 

výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši 

osobu. 

 

  



Prohlášení  
 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že  

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu (dále též 

jen „výzkum“);  

b) dobrovolně souhlasím s účastí své osoby v tomto výzkumu;  

c) rozumím tomu, že se mohu kdykoli rozhodnout ve své účasti na výzkumu nepokračovat;  

d) 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  

a) souhlasím se zveřejněním anonymizovaných dat a výstupů vzešlých z výzkumu a s jejich 

dalším využitím;  

b) souhlasím se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů v rozsahu v tomto 

informovaném souhlasu uvedených ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 

00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, a to pro účely zpracování dat 

vzešlých z výzkumu, pro účely případného kontaktování z důvodu zpracování dat vzešlých 

z výzkumu či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích a pro účely evidence a 

archivace; a s tím, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k 

výkonu kontroly projektu, v jehož rámci výzkum realizován;  

c) jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně 

podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu v Praze o 

informaci o zpracování mých osobních a citlivých údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že 

mohu požádat Univerzitu Karlovu v Praze o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění 

osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci.  

 

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 vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České 

republice.  

 

Potvrzuji, že jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto informovaného souhlasu.  

 

 

Dne:  

 

 

Podpis:  

 


