
Příloha č. 1: 

Informovaný souhlas 

Byl/a jste zkontaktován/a k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro 

kvalitativní výzkum k diplomové práci Bc. Karolíny Kounové Roubíčkové. Výzkum probíhá 

v rámci magisterského studia na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze. 

Tématem jsou domácí práce v rámci lesbických a gay párů a jeho výstupem bude Diplomová 

práce. Diplomová práce se zaměřuje na empirický výzkum týkající se dynamiky vyjednávání 

a rozdělení domácích prací v rámci stejnopohlavních párů sdílejících společnou domácnost. 

Teoretická část bude shrnovat dosavadní literaturu na toto téma, empirická část bude vedena 

kvalitativními metodami, zaměřenými na porozumění a perspektivu participantů v souladu s 

etickými zásadami kvalitativního výzkumu. 

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 na KGS FHS UK 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. Karolínu Kounovou Roubíčkovou (728 684 405 nebo roubik2@centrum.cz). V 

případě otázek týkajících se Vašich práv jako respondentky v projektu se můžete obrátit na 

proděkana pro vědu a výzkum FHS UK v Praze, Prof. Miloše Havelku, CSc. (251 080 331 

nebo havelka@fhs.cuni.cz) či na vedoucí této diplomové práce, Věru Sokolovou, Ph.D. (251 

620 364 nebo verasokolova@email.cz). 

Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jedna kopie tohoto 

formuláře náleží Vám. 

Jméno respondenta/respondentky:    Jméno řešitelky projektu: 

Podpis:       Podpis: 


