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Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Kateřina Siváková a jsem studentkou posledního ročníku oboru Psychologie na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci své diplomové práce jsem se zaměřila na 

zkoumání pracovní motivace vychovatelů v diagnostických ústavech. Součástí této práce je i 

empirická část, v rámci které bych ráda získala rozhovory od zástupců tohoto povolání, získané 

informace bych použila pro porovnání s teoretickými východisky, které v oblasti pracovní 

motivace předkládá literatura. Cílem, ke kterému rozhovory i celá diplomová práce směřují, je 

porozumění tomu, které faktory posilují motivaci vychovatelů k výkonu povolání.  

Rozhovory s jednotlivými účastníky proběhnou jen na základě informovaného souhlasu 

a v naprostém soukromí. Každý rozhovor by měl trvat cca 60-90 minut, účastník bude mít 

možnost volby, zda proběhne naživo v přímém kontaktu nebo online přes jím zvolenou 

platformu. Respondent má v kterémkoliv okamžiku možnost rozhovor přerušit, ukončit či 

neodpovědět na některou/é z pokládaných otázek. Každý rozhovor bude v případě souhlasu 

respondenta nahráván na diktafon a posléze přepsán do psané podoby, aby bylo možné 

s výpověďmi dále pracovat. Následně budou rozhovory analyzovány, porovnány mezi sebou. 

Na závěr budou zanalyzovaná data porovnána s teoretickými předpoklady. Veškerá data 

získaná během rozhovorů budou zcela anonymizována tak, aby nemohlo dojít k identifikaci 

některého z respondentů ani diagnostického ústavu, ve kterém pracují. 

 

Prohlášení: 

 

Já níže podepsaný/-á potvrzuji, že  

a) jsem se seznámil/-a s informacemi o cílech a průběhu výše popsaného výzkumu;  

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.  
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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, a to pro účely zpracování dat vzešlých z výzkumu; a s tím, že tyto 

osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, v 

jehož rámci je 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 o informaci o zpracování 

mých osobních a citlivých údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat 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. 

 

 

Dne: 

Podpis:  
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Příloha č. 2 – Polostrukturovaný rozhovor 

 

Polostrukturovaný rozhovor 

Obecné informace: 

 Jak dlouho v DÚ pracujete? 

 Jaké vzdělání a další podmínky jste musel splnit k získání tohoto zaměstnání? 

 Jaká je vaše dosavadní praxe? 

Vstup do zaměstnání: 

 Dokážete si vzpomenout na očekávání, se kterými jste do zaměstnání přicházel? 

 Naplnila se či nikoliv? 

 Jaké byly Vaše počáteční dojmy ze zaměstnání? 

 Řekl byste, že jste se svým zaměstnáním spokojený? 

Vztahy: 

 V čem vidíte největší obtíže, co je naopak pozitivní u klientů? 

 Jak hodnotíte své nadřízené? V čem vidíte největší obtíže a co je naopak pozitivní u 

zaměstnavatele? 

 Jak hodnotíte vztahy s kolegy na pracovišti? V čem vidíte největší obtíže, co je naopak 

pozitivní u kolegů? 

 Jak se cítíte v pracovním kolektivu zde? Jak byste ho charakterizoval? 

Pracovní doba a náplň, pracovní povinnosti: 

 Vyhovuje Vám pracovní doba? 

 Mohl byste mi popsat váš pracovní den? 

 Odpovídá pracovní náplň vašim kompetencím (ve smyslu schopností)? 

 Cítíte, že máte v práci potřebnou míru autonomie nebo byste ocenil větší volnost? 

 Odpovídá pracovní náplň Vaší kvalifikaci (ve smyslu dosaženého vzdělání)? 
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Hodnocení: 

 Považujete finanční ohodnocení své práce za adekvátní? 

 Dostává se Vám v práci nehmotné zpětné vazby – pochvala/pokárání? 

 Jaké benefity byste v práci uvítal nebo jaké současné nejvíce oceňujete? 

 Máte v zaměstnání možnost kariérního postupu? 

 Máte ve svém zaměstnání pocit spravedlnosti v přístupu vedení k zaměstnancům? 

Zaměstnání a sebepojetí: 

 Jaké důvody by Vás vedly ke změně zaměstnání? 

 Jak důležitou roli hraje zaměstnání ve Vašem životě? 

 Cítíte se být součástí diagnostického ústavu? 

 Vnímáte svoji práci spíše jako povinnost nebo více jako něco, co vás naplňuje? 

 Dokážete pojmenovat, co je pro Vás nejdůležitější, abyste se cítil motivovaný k práci? 

 


