
Přílohy 

Příloha 1: Žádost o zapojení se do kvalitativního výzkumu 

 

Žádost o zapojení se do kvalitativního výzkumu – rozhovor 

Název práce: Sebeodhalení psychoterapeuta v průběhu terapie 

Řešitelka práce: Bc. Martina Pácaltová 

Vedoucí práce: PhDr. Katarína Loneková, PhD. 

Ráda bych vás pozvala k účasti na výzkumné studii zabývající se sebeodhalením 

psychoterapeuta v průběhu terapie. Cílem výzkumné práce je přiblížit problematiku 

sebeodhalení z pohledu psychoterapeutů, kteří mají s touto intervencí vlastní zkušenost. Práce 

si klade za cíl popsat obsah jednotlivých sebeodhalení a jejich dopad na terapeutický proces. 

Aspirací studie je přispět ke zkvalitnění psychoterapeutické péče: Bude informovat o tom, zda 

a za jakých podmínek je vhodné sebeodhalení použít, co zvážit před jeho uplatněním nebo kdy 

ho raději nepoužívat.  

Chtěla bych vás požádat o uskutečnění rozhovoru na téma sebeodhalení psychoterapeuta 

v průběhu terapie. Zajímal by mne váš osobní názor a vaše zkušenosti s touto intervencí.  

Předpokládaná délka rozhovoru bude přibližně 60 minut. Aby nedošlo k opomenutí některých 

informací, ráda bych si rozhovor – s vaším souhlasem – zaznamenávala na nahrávací zařízení.  

Rozhovor je možné uskutečnit osobně v Praze (mohu kamkoli dojet za vámi). Pokud je pro vás 

osobní setkání nevyhovující, rozhovor lze uskutečnit přes některou z online platforem (Skype, 

Zoom).  

Ústředním tématem rozhovoru bude sebeodhalení psychoterapeuta.  Dále mohou být zjišťovány 

informace, které se sebeodhalením úzce souvisí: 

 co je potřeba před sebeodhalením zvážit 

 podle čeho se rozhodujete, zda o sobě povíte více 

 čeho se týkalo vaše sebeodhalení 

 jaké mělo vaše sebeodhalení následky  

 kdy bylo sebeodhalení terapeuticky přínosné a kdy nikoliv 

 



Získané informace budou použity výlučně pro potřeby diplomové práce. Rozhovory budu sama 

přepisovat a budou anonymizovány. Nikde nebudou uvedeny vaše osobní údaje. Přístup 

k informacím bude mít pouze řešitelka a vedoucí práce.  

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k výzkumu, prosím, kontaktujte mě.  

Děkuji 

 

Martina Pácaltová 

731367499 

Pacaltova.martina@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Formulář informovaného souhlasu 

Informovaný souhlas s poskytnutím výzkumného rozhovoru pro 

diplomovou práci Sebeodhalení psychoterapeuta v průběhu 

terapie 

 

Výzkum je prováděn pro potřeby zpracování diplomové práce na Katedře psychologie 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

 

Držitelka souhlasu:  

Martina Pácaltová, pacaltova.martina@gmail.com, 731367499 

 

 

Předmět a provedení: 

Výzkum se zaměřuje na zkušenosti psychoterapeutů s vlastním sebeodhalením v průběhu 

poskytované psychoterapie. Bude veden formou polostrukturovaného rozhovoru. Průběh 

rozhovoru bude nahráván. Na základě pořízené zvukové stopy se provede přepis, který bude 

dále analyzován a interpretován. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu doslovného 

přepisu a bude k dispozici výhradně řešitelce práce Bc. Martině Pácaltové a vedoucí práce 

PhDr. Kataríně Lonekové, PhD. V případě, že by získaná data mohla být využita pro potřeby 

jiné práce, bude účastník výzkumu požádán o nové udělení souhlasu s poskytnutím dat.   

 

Účastník výzkumu má za účelem zvýšení výpovědní hodnoty a kvality výzkumu možnost 

vyjádřit se k provedené analýze dat. Vyhodnocená data mu budou v případě zájmu zaslána. Pro 

účely analýzy nejsou důležité osobní údaje účastníků (jméno, místo bydliště či název 

pracoviště). Pokud jde o demografické údaje, budou zjišťovány následující informace: 

mailto:pacaltova.martina@gmail.com


příslušnost k psychoterapeutickému směru, délka psychoterapeutické praxe a kvalifikace 

(psycholog, psychiatr, sociální pracovník a podobně). Zaznamenaný rozhovor bude 

bezprostředně po jeho uskutečnění 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 informacím uvedeným v tomto textu a souhlasím s jeho obsahem 

 Jsem si vědom/a toho, že obsahem výzkumného rozhovoru mohou být i osobní a 

citlivé informace 

 Jsem si vědom/a toho, že mohu kdykoliv účast na výzkumu ukončit 

 

 

Jméno a příjmení: 

Datum a podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru 

 

Jaký je Váš názor na problematiku sebeodhalení psychoterapeuta v průběhu terapie? 

Vyvíjel se tento názor v průběhu vaší terapeutické praxe? Pokud ano, jak? 

Co je podle vás důležité zvážit před samotným sebeodhalením? 

Kdy je podle vás použití sebeodhalení vhodné? Podle čeho se rozhodujete, jestli o sobě povíte 

více? 

Existují podle vás situace, ve kterých je lepší sebeodhalení nepoužívat? Pokud ano, jaké? A 

proč? 

Jaké jsou vaše motivace? Proč se k sebeodhalení odhodláte? 

 

 

Prosím, popište situaci, ve které vaše sebeodhalení bylo terapeuticky přínosné.  

Popište v krátkosti případ. 

Co sebeodhalení předcházelo?  

Co jste před sebeodhalením zvažoval/a? 

Čeho se sebeodhalení týkalo? 

Jaké mělo sebeodhalení následky? 

Z čeho usuzujete, že se jednalo o sebeodhalení, které bylo terapeuticky přínosné? 

 

Prosím, popište situaci, ve které sebeodhalení nebylo terapeuticky přínosné a svého 

rozhodnutí povědět o sobě více jste litoval/a. 

Popište v krátkosti případ. 

Co sebeodhalení předcházelo?  

Co jste před sebeodhalením zvažoval/a? 

Čeho se sebeodhalení týkalo? 

Jaké mělo sebeodhalení následky? 

Z čeho usuzujete, že se jednalo o sebeodhalení, které nebylo terapeuticky přínosné? 

 

Zažil/a jste sebeodhalení v roli klienta? Ve své vlastní terapii? 

 

Jakým způsobem ovlivňuje váš názor na sebeodhalení psychoterapeutický směr, který 

zastáváte?  

 

Získal/a jste v rámci výcviku nějakou edukaci na téma sebeodhalení? 

 

Co byste ve věci sebeodhalení poradil/a začínajícím psychoterapeutům? 

 

Napadá vás k tématu něco, na co jsem se nezeptala? 
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