
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ŽÁKY/ŽAČKY ZŠ O ÚČASTI V PROJEKTU 

ENCOUNTER/SETKÁNÍ  

O TVÉ ZKUŠENOSTI S OBLÍBENÝM STARŠÍM A ZKUŠENĚJŠÍM 

ČLOVĚKEM - MENTOREM 
 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Takže o čem ten projekt ENCOUNTER vlastně je?  

V této studii se tebe a tvých vrstevníků budeme ptát na to, kdo jsou vaši významní dospěláci, tak zvaní 

MENTOŘI. Výzkumná studie ENCOUNTER/SETKÁNÍ se zabývá právě tvou zkušeností s tvými oblíbenými 

dospěláky kolem tebe. Jde o projekt Marie Sklodowska-Curie Action z Evropské Unie. Hlavním cílem je 

zkoumat to, kdo jsou tvoji významní dospěláci, čím jsou pro tebe důležití a jaký je váš vztah. ENCOUNTER 

tým je složený z vědců sociálních věd a studentek Fakulty Humanitních Studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Společně se budeme ptát tebe a tvých vrstevníků v tvé škole a v dalších školách v okolí.  

A proto potřebujeme tvou spolupráci!  

Proč zrovna Já? 

Vybrali jsme si tě, protože tvoje škola souhlasila se spoluprací v projektu ENCOUNTER. Jsi žákem druhého 

stupně v této škole. Proto nás právě tvoje zkušenost zajímá.   

 
Jaké to bude, když se rozhodnu se ENCOUNTER výzkumu zúčastnit? 

Tvoje účast v projektu bude jednoduchá! Bude probíhat v následujících 5 krocích: 

Krok 1: S týmem ENCOUNTER navštívíme tvou třídu. Během jedné vyučovací hodiny dáme tobě i tvým 

spolužákům krátký dotazník na téma tvých oblíbených dospělých. Zamyslíš se a najdeš svého Mentora. 

Krok 2: Když budeš chtít pokračovat, vrátís Informovaný souhlas vyplněný a podepsaný od rodiče, tvému 

učiteli ve škole. A my se ti ozveme. 

Krok 3: Poprosíme tě o rozhovor o zkušenosti s tvým Mentorem, kterou jsi popsal/a v dotazníku. Za účast od 

nás dostaneš malý dárek ENCOUNTER Projektu. 

Krok 4: Následuje setkání s tvým Mentorem: Když budeš chtít pokračovat, poprosíme tě, aby ses sešel se 

svým Mentorem a společně pořídíte fotografie, které podle tebe vaše schůzky vystihují. My se s vámi poté 

sejdeme a společně si o těchto fotkách budeme povídat. Všechny rozhovory budou nahrávané, abychom 

s nimi mohli poté dále pracovat. 

KROKY 1 - 4 UDĚLÁME SPOLEČNĚ NA JAŘE 2022. MŮŽEŠ SE ZÚČASTNIT JENOM DOTAZNÍKU A ROZHOVORU. 

KDYŽ BUDEŠ CHTÍT POKRAČOVAT SCHŮZKOU A SPOLEČNÝM ROZHOVOREM I S TVÝM MENTOREM, 

DOSTANEŠ HODNOTNOU CENU ZA TUTO ÚČAST  

JAKO DVOJICE SE S MENTOREM MŮŽETE ZÚČASTNIT ZÁVĚREČNÉHO LOSOVÁNÍ O TABLET! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dotazník a rozhovor nějaký test?  

Tvoje účast v projektu ENCOUNTER NENÍ zkoušení! Nejsou tu žádné správné nebo špatné odpovědi. Tvůj dotazník 

i rozhovor budou anonymní – to znamená, že tvou účast v projektu nikdo nerozpozná. Úkol s dotazníkem zaberou 

dohromady max. 1 vyučovací hodinu. Rozhovor s tebou bude potom dalších max. 30 minut. Další rozhovor s tebou 

a tvým mentorem max. 1 hodinu. Snaž se proto, prosím, všechny úkoly a otázky udělat upřímně, a co nejlépe 

budeš umět.  

Je to povinné? 

Není. Rádi bychom, abys jsi o sobě a svých vztazích zjistil/a touto účastí něco nového, do budoucna užitečného. 

Pokud ale nebudeš chtít na něco odpovídat nebo nějaký úkol udělat, je to v pořádku nám říct. 

Budou informace, které vám dám, DŮVĚRNÉ? 

ANO! Všechny informace, které nám dáš, budou anonymní. Na dotazník ti přidělíme KÓD. Nebudeme archivovat 

tvoje odpovědi pod tvým jménem, ale pod tímto kódem. Kód nám řekne o tom, jestli jsi dívka nebo kluk a ze které 

školy a třídy jseš. Nebudeme používat tvoje pravé jméno. V rozhovoru ti dáme PSEUDONYM/Přezdívku, kterou si 

vybereš. Nikdo nebude moci tvoji účast ve studii rozpoznat. Učitelé, rodiče, spolužáci – NIKDO nebude moci 

identifikovat právě tvoje odpovědi v dotazníku nebo rozhovoru. Zajímá nás, co máš se svými spolužáky ve 

zkušenosti s dospělými společné. Tvé odpovědi proto budou porovnány s ostatními a zobecněny do těchto nových 

poznatků o vás – dospívajících dneška. Máš proto jedinečnou příležitost svým hlasem přispět k této znalosti o vás 

dospívajících a informovat tak dospělé kolem tebe.  

Budou informace ode mě poskytnuty dalším lidem? 

Odpovědi v dotazníku a nahrávky rozhovorů s tebou budou poskytnuty JENOM výzkumnému týmu ENCOUNTER. 

Přepsané a anonymní rozhovory budou poskytnuty dalším badatelům pro další výzkumné projekty. Tyto přepisy 

rozhovorů budou bezpečně a podle etických pravidel uloženy v Depozitáři Sociálních Věd a dále poskytnuty jenom 

po registraci do depozitáře a s žádostí o dalším použití těchto informací pro další výzkumné studie.  

Můžu si to při mé účasti ještě rozmyslet? 

Můžeš! Když se v průběhu tvé účasti ve výzkumu rozhodneš, že se dalších kroků už nebudeš chtít účastnit, bude 

to v pořádku! Můžeš změnit svoji účast ve výzkumu po každém kroku. Stejně tak se můžeš po každém kroku 

rozhodnout, jestli chceš pokračovat dál nebo ne. Když nám dáš vědět, proč ses tak rozhodl/a, budeme rádi!  

Proč bych se měl/a chtít výzkumu ENCOUNTER zúčastnit? 

Chceme, aby tvoje účast v projektu ENCOUNTER byla pro tebe zábavná i přínosná. Tvoje účast bude zahrnovat 

příjemný rozhovor o tvém oblíbeném dospělákovi i kreativní úkol s ním. Dozvíš se něco víc o svých vztazích s 

dospěláky, kteří jsou pro tebe důležití, a jak tyto vztahy můžeš dále posílit.  Tvůj hlas a tvoje zkušenost, kterou 

s námi budeš sdílet, jsou nesmírně cenné a přispějí vědě o dospívání a dospívajících. Svým hlasem přispěješ 

k tomu, aby dospělí znali dospívající lépe a byli citlivější k vašim potřebám, uměli je podporovat tak, jak to 

dospívající chtějí, vystihli vaše talenty a dále je rozvíjeli k vaší spokojenosti. Přispěješ také konkrétně k vytvoření 

nového programu, který je určen pro dospívající jako jsi ty se zaměřením na posílení vztahů s dospěláky kolem! 

Co mám teď udělat? 

Když jsi si už vše přečetl/a můžeš se spolu se svými rodiči rozhodnout, zda se budete chtít studie 

zúčastnit. 

Tví rodiče dostali formulář souhlasu dítěte. Tento formulář se ptá, zda by ses chtěl/a zúčastnit. Jakkoliv 

se rozhodneš, zapiš své rozhodnutí do tohoto formuláře s tvým rodičem/pečovatelem a přines vyplněný 

zpět svému učiteli. My si ho ve škole vybereme a dáme ti vědět, co dál. TĚŠÍME SE NA TEBE! 


