
Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu 20.6.  
 

Vážení rodiče,  

prosím Vás o udělení souhlasu s účastí vašeho dítěte na výzkumné studii, která proběhne v čase výuky 
v pondělí 20.6. Účast na výzkumu pomůže rozšířit povědomí o tom, jak efektivně vyučovat hudební 
výchovu.  

Děkuji za poslání podepsaného souhlasu po dítěti nejpozději v pondělí 20.6. 

S pozdravem 

Tomáš Titěra 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Vážení rodiče, rádi bychom Vás poprosili o zapojení Vašeho syna\Vaší dcery  

___________________________________ do pilotního výzkumu diplomové práce, která je zaměřena 
na využití digitálních vzdělávacích nástrojů v hudební výuce. Účast Vašeho syna\Vaší dcery přispěje ke 
zjištění, zda metody využívající digitální nástroje rozvíjejí hudební kreativitu lépe než běžné výukové 
metody. Výzkumné šetření je anonymní, je možné z něj kdykoli vystoupit. Šetření bude realizováno 
prostřednictvím pretestu, výukové lekce a posttestu a zabere 60 minut.  S daty bude nakládáno jako s 
citlivými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 
předpisů. Autorkou diplomové práce je Bc. Aneta Martínková, vedoucí této práce je Mgr. Michaela 
Slussareff, Ph.D. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na realizátorku výzkumu. Díky za Vaši ochotu a vstřícnost. 

Bc. Aneta Martínková 

Anet.martink@gmail.com 

+420 736 622 522 

 

SOUHLASÍM s účastí výše uvedeného svého syna\své dcery na výzkumném šetření.  

 

V Praze dne 20. 6. 

 

 

 …………………..…………………………………  

podpis rodičů  
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Vážení rodiče,  

prosím Vás o udělení souhlasu s účastí vašeho dítěte na výzkumné studii, která proběhne v čase výuky 
v pondělí 20.6. Účast na výzkumu pomůže rozšířit povědomí o tom, jak efektivně vyučovat hudební 
výchovu.  

Děkuji za poslání podepsaného souhlasu po dítěti nejpozději v pondělí 20.6. 

S pozdravem 

Tomáš Titěra 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Vážení rodiče, rádi bychom Vás poprosili o zapojení Vašeho syna\Vaší dcery  

___________________________________ do pilotního výzkumu diplomové práce, která je zaměřena 
na využití digitálních vzdělávacích nástrojů v hudební výuce. Účast Vašeho syna\Vaší dcery přispěje ke 
zjištění, zda metody využívající digitální nástroje rozvíjejí hudební kreativitu lépe než běžné výukové 
metody. Výzkumné šetření je anonymní, je možné z něj kdykoli vystoupit. Šetření bude realizováno 
prostřednictvím pretestu, výukové lekce a posttestu a zabere 60 minut.  S daty bude nakládáno jako s 
citlivými údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 
předpisů. Autorkou diplomové práce je Bc. Aneta Martínková, vedoucí této práce je Mgr. Michaela 
Slussareff, Ph.D. 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na realizátorku výzkumu. Díky za Vaši ochotu a vstřícnost. 

Bc. Aneta Martínková 

Anet.martink@gmail.com 

+420 736 622 522 
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