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Jméno a příjmení klienta/klientky: 

……………………………………………………………. 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ VE VÝZKUMU

Úvodní informace

Název výzkumné studie: Psychodynamické aspekty adiktologické léčby v denním 

stacionáři- případová studie

Řešitel: Bc. Zuzana Jeřábková, studentka adiktologie na 1. lékařské fakultě LF UK

Účel:  diplomová práce v magisterském studiu oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze

Vedoucí diplomové práce: doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Klinika  adiktologie 

1.LF UK a VFN 

Vysvětlení výzkumu

Diplomová práce se zabývá významem psychodynamických přístupů v praxi denního stacionáře 

pro léčbu závislostí. Výzkumným jádrem příspěvku jsou kvalitativní případové rozbory, ve kterých 

je kladen důraz na etiologii závislostního problému (anamnestický rozbor odkrývající nezvládnuté 

či konfliktní vývojové stádia podle E. H. Eriksona) a současně  psychodynamické přístupy v běžné 

praxi, která se soustředí především na osvědčené neverbální intervence (arteterapie, originální 

technika s kameny, neverbální techniky) a přenosové jevy.

Cílem diplomové práce je porozumět individuálnímu případu skrze vybrané psychoanalytické 

teorie (zejm. vývojová stádia E. H. Eriksona) a popsat klíčové terapeutické intervence směřující 

k úzdravě závislého jedince používané v podmínkách stacionární léčby závislostí. 

Čeho se týká souhlas s účastí ve výzkumu

Tato konkrétní výzkumná studie pro účely diplomové práce spočívá v poskytnutí 

rozhovoru, který bude fixován v podobě audiozáznamu. V rámci rozhovoru bude 

výzkumnice žádat o kresbu životní křivky s doplňujícím komentářem od klienta. V případě 

potřeby výzkumnice využije informace ze životopisu klienta, fotografii kamenů a kreseb 

vytvořených v rámci arteterapeutických programů.

Zabezpečení osobních údajů 

Rozhovory a případné doplňující informace budou kódovány a zpracovány anonymně. 

V žádném výstupu z této výzkumné studie (diplomová práce studentky) se neobjeví osobní 
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údaje klienta. Případové ilustrace budou zpracovány tak, že nebude možné klienta 

identifikovat. Název zařízení, ve kterém sběr dat probíhá, bude rovněž anonymní.

Garant i řešitelka  výzkumné studie jsou vázáni povinnou mlčenlivostí zdravotnického 

pracovníka.      

Prohlášení klienta    

Prohlašuji, že souhlasím s účastí ve výzkumu  pro účely   výše uvedené diplomové práce 

studentky oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy v Praze.

Moje účast ve výzkumu je dobrovolná.  Mám v kterémkoliv okamžiku právo svou účast ve 

výzkumu bez udání důvodů ukončit. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a  s informacemi o výzkumu, jeho smyslem 

a předpokládaným přínosem, a že jsem jim plně porozuměl/a. Všechny moje dotazy byly 

zodpovězeny k mé plné spokojenosti. 

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním údajů o mé osobě pro studijní a výzkumné účely 

za podmínky, že výzkumníci jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost a zacházet s nimi 

takovým způsobem, aby nebylo možné identifikovat mou totožnost a aby byla zachována 

moje osobní důstojnost a moje práva.  

Místo, datum: ………………………

Podpis klienta/klientky: ………………..

Případné stížnosti klienta/klientky nebo zařízení, v němž získávání údajů pro tuto 

výzkumnou studii probíhá, prosíme adresujte vedoucímu diplomové práce:  

doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN, 

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, mail: kalina@adiktologie.cz .       
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