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Informovaný souhlas 

pro výzkumný projekt: Diplomová práce katedry psychologie, FF UK, Téma: Aspekty moci 

v terapeutickém vztahu v rámci Gestalt přístupu 

období realizace: 01/2013- 09/2013 

řešitelé projektu: Barbora Krčmářová 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je 

zmapování pohledu terapeutů pracujících v Gestalt modalitě na moc jako aspekt terapeutického 

vztahu.  

Z účasti na projektu pro Vás vyplývají tyto výhody či rizika- možnost získat náhled na svou práci 

v nové perspektivě, možnost uvědomit si skutečnosti pro Vás nepříjemné či překvapující.  

Výzkumná data budou použita jen k účelům diplomové práce na katedře psychologie FF UK v Praze. 

Jakékoli případné další využití s Vámi bude konzultováno a není možné, aby k němu došlo bez Vašeho 

souhlasu. 

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č.100/2000 

Sb. Data získaná na základě výzkumu budou zpracována anonymně. 

Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže uvedeným 

prohlášením. 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitelka projektu mne informovala o 

podstatě výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu používány, 

podobně jako s výhodami a riziky, které pro mne z účasti na projektu vyplývají. Souhlasím s tím, že 

všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky výzkumu mohou být 

anonymně publikovány. 

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měla jsem možnost 

se řešitelky zeptat na vše, co jsem považovala za pro mne podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé 



dotazy jsem dostala jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informována , že mám možnost kdykoliv 

od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

jeden obdrží moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý řešitel projektu. 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu:_________________________________________ 

________________________________V_____________________dne:__________________ 

 

 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu  

____________________ 

____________________________________________________________________________ 

V_____________________________dne:__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2  

Seznam kódů vytvořených při analýze 

Naplnění představ klienta 

Přání klienta 

Klient roste a formuje se 

Podpora růstu 

Vykonávání role terapetu 

Smysluplná práce 

Naplnění představy o profesi 

Výkon 

Zasloužené pochvaly a ocenění 

Naučit se od klienta 

Události, které by se jinak nestaly 

Obohacování vlastní osobnosti 

Růst  v kontaktu 

Znát řešení lépe než klient 

Podcenění schopností klienta 

Zamezit stresu 

Pohodlí 

Sociální potřeby 

Vzpomínej na mě v dobrém 

Podpořit někoho  v růstu  

Stát se součástí života 

Být minulostí, kterou má člověk rád 

Rozdupnutí o odchodu ve stejné chvíli 

Synchronocita pocitů 

Naplnit představy okolí 

Jít vstříc introjektu 



Bezohlednost vůči sobě 

Zvědavost 

Vybuzení pozornosti  

Chuť přidat se  a zasáhnout 

Zajištění bezpečí 

Spolehnout se na tradici 

Nevyslovené normy 

Neztrácet a neohrozit zisky 

Mít podporu organizace 

Jistota práce 

Přísun klientů 

Kontrolovat 

Připomenout pravidla 

Problémy řeší jiní 

Nezaobírat se přízemnostmi 

Musím zabránit neštěstí 

Vidím nebezpečí, které druhý nepozná 

Nezapomeň, co je kolem tebe 

Co podnikneme 

Jasné zadání 

Potávka a nabídka 

Zážitek flow 

Překvapení 

Iracionalita 

Dojmout se 

Normalizace 

Kdo je kde na žebříku 

Vidím, co nevnímáš 



Širší uvědomění 

Speciální nástroje 

Násilí 

Prosazení směru 

Nemám čas 

Nechci to vidět 

Odklánění 

Nepatří to ke mně 

Energie 

Běhat,  skákat 

Křeč 

Nucené zpomalení 

V pozoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

Seznam kategorií vytvořených při analýze 

Negativní emoční prožitky 

Reflexe zdrojů terapeutické kompetence 

Lajnování hřiště 

Aktivní přesun pozornosti 

Tak trochu droga 

Uspokojení klienta 

Sebenaplnění, sebepotvrzení 

Plodné spolubytí 

Spasím tě a hotovo 

Péče o vlastní komfort 

Zanechání jemné stopy 

Sladěné loučení 

Mirek Dušín 

Dynamika v poli  

Takhle to spolu děláme 

Pojišťovna 

Ukázat zuby 

V bezpečné náruči instituce 

Pohotovost 

Kontraktování 

Momenty magické konfluence 

Vítěz srovnávání 

Tajemné tušení čehosi dalšího 

Bumbumbum 

Izolace 

Vzrušení 

Štronzo 

 



 


