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Příloha 2 

Informovaný souhlas 

Velice Vám děkuji, že jste se rozhodl/a zúčastnit se výzkumu, který je prováděn v rámci 

mé diplomové práce, kde se soustředím na přiblížení zkušeností stárnutí neheterosexuálních 

seniorů a seniorek v kontextu životní fáze. Pro tento výzkum jste byl/a vybrán/a jako 

potencionální účastník/účastnice, splňující klíčové charakteristicky lidí patřící do zkoumaného 

vzorku. Prosím, abyste si přečetl/a veškeré informace ohledně výzkumného projektu pro 

diplomovou práci, a v případě nějakých nejasností se doptal/a než vyjádříte svůj souhlas s účastí 

v tomto projektu.  

 

Základní informace 

Jedná se o výzkum, který je prováděn v rámci diplomové práce sledující vyjednávání 

neheterosexuálních identit seniorů a seniorek v kontextu České republiky. Diplomová práce je 

prováděná pod vedením Mgr. Kateřiny Kolářové, Ph.D. a vypracovávána na Katedře 

genderových studií, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Postupy  

Budete-li s účastí ve výzkumu souhlasit, provedu s Vámi neformální rozhovor dle 

předem připravených otázek, které se budou týkat témat relevantních z hlediska zmíněného 

projektu. Rozhovor může trvat od hodiny a půl až do tří hodin. S Vaším dovolením bude 

rozhovor nahráván, abych zajistila přesné zachycení vašich myšlenek a umožnila jejich 

následnou analýzu. V průběhu našeho rozhovoru si budu dělat také poznámky. Poté bude celý 

rozhovor přepsán a následně analyzován 

 

Důvěrnost  

Záznamy z tohoto výzkumu budou uchovány v soukromí. Všichni účastníci/účastnice 

výzkumu budou anonymizováni/y. Budou-li publikovány jakékoliv zprávy, nebudou obsahovat 

žádné informace umožňující identifikovat subjekty výzkumu, pokud nebudete explicitně 

požadovat, abych použila vaše jméno. Záznamy nebudou obsahovat žádné informace 

umožňující identifikovat město, ve kterém je výzkum prováděn a další zřejmé charakteristiky, 

které by Vás mohly identifikovat. Výsledky výzkumu budou zabezpečeny proti zneužití jinými 
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osobami, přístup k nim bude mít pouze autor výzkumu. Totéž platí pro nahrávky rozhovorů. 

Zvukové záznamy budou použity pouze k přepisu informací a pak budou smazány.  

 

Dobrovolný charakter výzkumu  

Účast na tomto výzkumu je dobrovolná. Je pouze na Vás, co během rozhovoru sdělíte, 

a na jaké otázky odpovíte. Vaším plným právem je neodpovídat, pokud nebudete chtít. 

Vzhledem k tomu, že rozhovor bude nahráván, můžete jeho nahrávání kdykoliv přerušit. Po 

skončení rozhovoru mě také můžete požádat o vyškrtnutí nějaké části, která pak nebude součástí 

analýzy ani výzkumu. 

 

Potenciální výhody a rizika účasti ve výzkumu 

Z účasti na výzkumu vám neplynou žádné bezprostřední výhody (např. finančního rázu), 

ale může Vám přinést například nový pohled na diskutovaná témata. Potenciální rizika plynou 

ze skutečnosti, že se budu ptát na Vaše osobní názory a zkušenosti, což může přinést jistou míru 

nepohodlí. Jakýkoliv rozhovor pak může představovat jistý průnik do Vašeho soukromí. 

 

Kontakty a otázky  

Tento výzkum provádí Bc. Aneta Podzimková. Můžete se mě kdykoliv na cokoliv 

zeptat. Budete-li mít k nějaké dotazy po skončení rozhovoru, můžete mě kontaktovat na 

telefonním čísle + 420 7xx 2x3 0xx či prostřednictvím emailu anapodzimkova@seznam.cz 

 

Prohlášení o souhlasu  

Přečetl/a jsem si uvedené informace. Zeptal/a jsem se na všechny potřebné otázky a 

otázky mi byly zodpovězeny. Souhlasím se svou účastí ve výzkumu. 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás poprosím o vyjádření souhlasu 

emailem, či během naší konverzace před započetím samotného rozhovoru. 
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