Příloha č. 2 – vzor
V Praze dne 25. 8. 2018
Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s laskavou žádostí o spolupráci ve výzkumném projektu s názvem Klíčové gramotnostní
dovednosti u žáků základních škol, jehož cílem je příprava nové diagnostické baterie pro hodnocení čtenářských
dovedností s důrazem na porozumění čtenému. Projekt probíhá pod záštitou Technologické agentury České republiky a jeho
nositelem je katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na výzkumu se podílejí odborníci z oblasti
vývojové a školní psychologie, psycholingvistiky, didaktiky čtení a českého jazyka. Podrobné informace o něm najdete
na webové stránce projektu.1 Nová diagnostická baterie by měla být využívána ve školách a školských poradenských
zařízeních pro vyhledávání dětí s problémy ve čtení a pro návrh intervenčních opatření, která by mohla jejich problémy
ve čtení minimalizovat.
Jak by účast Vašeho dítěte v naší studii probíhala?
Studie bude realizována ve dvou etapách – na podzim (říjen–prosinec) a na jaře (duben–červen) školního roku
2018/2019, s dětmi budou pracovat proškolení výzkumní asistenti našeho pracoviště. Práce asistentů s dětmi bude
probíhat přímo v prostředí školy – v pracovně, kterou určí ředitel/ka školy. Děti budou plnit zábavné úkoly, které
spočívají v práci se slovy, dále jsou zařazeny různé čtenářské úkoly (např. čtení písmen, slov, vět, krátkých textů) a další
úkoly na porozumění. Bude se jednat o tři setkání s každým žákem. Práce s dětmi je realizována hravou, nesoutěživou
formou a naše zkušenosti ukazují, že děti provádějí dané úkoly se zájmem a nadšením.
Spolupráce na studii je z Vaší strany dobrovolná. Abychom mohli s Vaším dítětem pracovat, potřebujeme nutně Váš
informovaný souhlas se zařazením do vzorku. Pokud tak učiníte, obrátíme se na Vás následně s žádostí o vyplnění
kratičkého dotazníku, který bude zaměřen na zkušenosti rodiny se čtením dítěte, ale také na zájem Vašeho dítěte o čtení.
V průběhu výzkumu můžete kdykoli svou účast odmítnout.
Všechny údaje zpracovávány anonymně – Vašemu dítěti bude přidělen kód, pod kterým budou dosažené výsledky
evidovány a později anonymně zpracovány. Pro některé úkoly bude pořizován zvukový záznam, který bude také
evidován pod kódem. Konkrétní výsledky nebudou předány dalším subjektům, včetně školy, kterou Vaše dítě
navštěvuje. I když po Vás ve vstupním informovaném souhlasu rodičů žádáme datum narození Vašeho dítěte, tento
údaj nebude nikde figurovat – je nutný pouze pro výpočet dosaženého věku (v letech a měsících).
Náš výzkumný tým se v minulosti podílel na několika podobných studiích, drží se etických požadavků na výzkumnou
práci. Poskytnuté údaje budou také zpracovány v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení O ochraně osobních údajů („GDPR“). Získané výsledky
budou uchovávány 5 let, posléze budou skartovány.
Jak postupovat dále v případě, že máte o spolupráci na výzkumu zájem?
Děkujeme Vám za laskavé posouzení naší žádosti o účast ve studii, těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě Vašeho
souhlasu se zařazením Vašeho dítěte do studie vyplňte prosím dále přiložený formulář a předejte ho třídní učitelce /
třídnímu učiteli.
Pro další informace můžete kontaktovat doc. Annu Kucharskou, Ph.D., hlavní řešitelku studie, na tel. 608 056 386
(nejlépe v podvečerních hodinách) či e-mailové adrese: anna.kucharska@pedf.cuni.cz.
Doc. Anna Kucharská, Ph.D. a Doc. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Odborné garantky projektu
Katedra psychologie PedF UK, Myslíkova 7, 116 39 Praha 1
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http://pages.pedf.cuni.cz/diagnostika_cteni/
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INFORMOVANÝ SOUHLAS zákonného zástupce2
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………….
Datum narození:

……………………………………………………

Jméno a příjmení rodiče/zákonného zástupce dítěte:
………………………………………………………………………………..
Prosím, parafujte

• Dávám tímto souhlas se zařazením svého dítěte do výzkumné studie Klíčové gramotnostní
dovednosti u žáků základních škol, která bude realizována ve školním roce 2018/2019.
• Souhlasím s tím, aby pověřený výzkumný asistent pracoval ve stanovených etapách s mým dítětem
v prostředí základní školy, kterou dítě navštěvuje.
• Souhlasím s tím, že pro některé úkoly bude pořizována zvuková nahrávka, která však bude využita
pouze pro účely výzkumné studie, nebude předána dalším subjektům, podobně jako ostatní výsledky.

V………………………….. dne………………………….

Podpis rodiče(ů) ………………………………………………….

Pozn. Můžete na sebe zanechat e-mailové či telefonické spojení, pokud byste si přáli být průběžně
informováni.
Telefon: …………………………………………………
Email: ……………………………………………………

Veškeré Vámi poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení O ochraně osobních údajů
(„GDPR“).
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Prosíme, odevzdejte informovaný souhlas třídní učitelce/třídnímu učiteli.
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