SOUHLAS RODIČŮ ŽÁKA S ÚČASTÍ VE VÝZKUMNÉ STUDII
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás poprosili o zapojení Vašeho syna\Vaší dcery ______________________________ do výzkumné
studie, která je zaměřena na mapování hraní počítačových her a videoher. Účast Vašeho syna\Vaší dcery přispěje
k vytvoření ucelené metody posuzující míru závažnosti hraní digitálních her u populace dospívající mládeže od 11 do 19
let a k pochopení vztahů mezi vybranými osobnostními rysy, dalšími proměnnými a hraním počítačových her. Tato nově
vzniklá psychodiagnostická metoda tak bude moci sloužit jako vodítko odborníkům pracujícím s dospívajícími v široké
psychologické praxi.
Výzkumné šetření je anonymní, je možné z něj kdykoli vystoupit. Šetření bude realizováno prostřednictvím
dotazníku zaměřeného na hraní počítačových her a na okolnosti s ním spojené, zabere 1 vyučovací hodinu (45 minut).
S procedurální stránkou bylo seznámeno vedení školy. S daty bude nakládáno jako s citlivými údaji v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Studie je realizovaná Katedrou psychologie
Univerzity Palackého v Olomouci pod odborným vedením PhDr. Martina Dolejše, Ph.D a prof. PhDr. Panajotis
Cakirpaloglu, DrSc., na realizaci se dále podílí Mgr. Helena Pipová, Štěpán Komrska. V případě dotazů se neváhejte
obrátit na realizátory projektu.
Děkujeme za Vaši ochotu a vstřícnost.
Za realizační tým
Mgr. Jaroslava Suchá
E-mail: jaroslava.sucha01@upol.cz
Telefon: + 420 602 433 894
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM s účastí výše uvedeného svého syna\své dcery na výzkumném šetření.
V…………………………………………………. dne ……………………………………………….

…………………..…………………………………
podpis rodičů
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