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Vážená paní,
dovolujeme si Vás pozvat jako zákonného zástupce dítěte k účasti ve
výzkumné studii „Vývoj nástroje pro predikci školní úspěšnosti
v předškolním věku: Index kumulativního rizika“, která probíhá v Národním
ústavu duševního zdraví. Přečtěte si prosím pozorně následující informace
předtím, než se rozhodnete, zda se tohoto výzkumu zúčastníte.

v předškolním věku tak, aby bylo možné dětem, které to potřebují,
poskytnout včas psychologickou a speciálně-pedagogickou péči.
Bezpečnost, důvěrnost údajů
Pokud se studie se svým dítětem zúčastníte, veškeré informace o Vás
a Vašem dítěti budou považovány za důvěrné. Data získaná během studie
budou užita výhradně pro výzkumné účely. V celé studii budete vystupovat
pouze pod kódem respondenta; spojení kódu s Vaší osobou budou znát
pouze členové výzkumného týmu NUDZ. Zaměstnanci mateřské školy
k Vašim odpovědím nebudou mít přístup. Dotazníky budou obsahovat pouze
kód, nikoli Vaše identifikační údaje. Identifikační údaje nebudou uchovávány
společně s daty. Pokud budou výsledky studie publikovány
v odborném tisku, bude to učiněno výhradně takovým způsobem, aby nebylo
možné určit žádné informace o konkrétním účastníkovi studie.
Rizika spojená s účastí ve studii

Co Vás a Vaše dítě čeká v případě souhlasu s účastí ve studii?
Budete požádána o vyplnění dvou dotazníků. První dotazník vyplníte nyní,
v předškolním věku dítěte. Tento dotazník zjišťuje údaje o vývoji a chování
Vašeho dítěte, o jeho zdravotním stavu, základní sociodemografické údaje
o Vás a Vaší rodině a údaje o Vašem zdravotním stavu. Vyplnění dotazníku
Vám zabere max. 15 minut. Dotazník můžete vyplnit přes internet na stránce
www.skolniuspesnost.cz, v některých školkách může být zpřístupněn
i v tištěné verzi.

Vaše účast a účast Vašeho dítěte na studii nepřináší žádná rizika, v žádné fázi
výzkumu nebudete Vy ani Vaše dítě absolvovat invazivní vyšetření či
postupy. Některé otázky v dotazníkových bateriích se týkají soukromých
témat, a můžete mít proto pocit, že narušují Vaše soukromí. Bude-li Vám
některá otázka nepříjemná, můžete ji ponechat nezodpovězenou.

O vyplnění druhého dotazníku Vás požádáme v následujícím školním roce.
Druhý dotazník bude zjišťovat adaptaci dítěte na školu a jeho školní
prospěch, případně aktuální situaci dítěte v době školního odkladu. Vyplnění
druhého dotazníku Vám zabere max. 5 minut. Spolu s druhým dotazníkem
budete požádána, abyste obdobný krátký dotazník předala učiteli dítěte
formou on-line odkazu. V rámci studie budete rovněž požádána o to, aby
Vaše dítě absolvovalo test rozumových schopností, který bude mít formu
zábavné
počítačové
hry.
Po
vyplnění
obou
dotazníků
(v předškolním věku dítěte a v následujícím školním roce) obdržíte jako
poděkování za účast ve studii drobnou věcnou odměnu pro Vaše dítě.

Účast Vaše a Vašeho dítěte na výzkumu je dobrovolná a můžete ji kdykoli
odvolat. Ukončení účasti ve studii nepřinese žádné nevýhody ani Vám, ani
Vašemu dítěti. Můžete odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku
v dotazníku. Kdykoli během studie můžete klást otázky. Obracejte se prosím
na: Mgr. Leu Takács, Ph.D., e-mail: lea.takacs@ff.cuni.cz

Proč studii provádíme?
Problémy dítěte ve škole mohou mít dlouhodobý dopad na další život dítěte
i celé rodiny. Cílem této studie je vytvořit metodu pro psychology, speciální
pedagogy a lékaře, která umožní odhalit kumulující se rizika již

Práva účastníka výzkumu

Tato studie byla schválena etickou komisí NUDZ dne 27. 3. 2019. Kontakt na
etickou komisi NUDZ: Topolová 748, 250 67 Klecany, e-mail: ek@nudz.cz.
Dotazník můžete vyplnit na www.skolniuspesnost.cz. Před vyplněním
dotazníku budete požádána o udělení Vašeho informovaného souhlasu
s účastí na studii. Před vyplněním dotazníku Vám bude přidělen anonymní
kód.

2

